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RESUMO 

 

 

PROCESSOS AVALIATIVOS REFLEXIVOS INTEGRADOS A TAREFAS 

CONTÍNUAS NO ÂMBITO DO ENSINO SUPERIOR EM FÍSICA 

 

 

AUTOR: DIONI PAULO PASTORIO 

ORIENTADOR: RICARDO ANDREAS SAUERWEIN 

 

Neste trabalho, desenvolvemos uma sequência de atividades didáticas que visa propiciar um 

ritmo de estudos constante para uma disciplina de Física no contexto do ensino superior, que 

foi concebido em uma etapa de pesquisa conduzida no âmbito da Educational Design 

Research (EDR). Essa concepção de pesquisa tem como principal característica o 

desenvolvimento de uma investigação científica com o encaminhamento efetivo de uma 

possível solução a uma problemática, a qual estará, nesse caso, ligada ao processo de ensino e 

aprendizagem, identificado em um ambiente real. A problemática aqui escolhida consiste na 

dificuldade dos estudantes estudarem continuamente para a disciplina de Física I. Baseados 

em trabalhos anteriores, percebemos que a aplicação de uma sequência de atividades 

computacionais colaborou para o desenvolvimento de habilidades e competências associadas 

a um ambiente de computação numérica, quando os estudantes constantemente desenvolviam 

atividades com essas características. Dessa forma, a solução encaminhada para essa 

problemática é o desenvolvimento de uma sequência de atividades didáticas avaliativas, que 

sejam reflexivas e formativas, as quais propiciem ao estudante um ritmo de estudo constante 

ao longo do curso. A sequência é baseada na premissa da sala de aula invertida e as atividades 

didáticas que compõem a sequência proposta estão desenvolvidas sobre a estratégia didática 

de resolução de problemas. As atividades avaliativas desenvolvidas são divididas em quatro 

diferentes grupos: (i) atividades introdutórias, (ii) testes a distância, (iii) testes presenciais e 

(iv) provas. Para o desenvolvimento desta pesquisa, usamos duas ferramentas tecnológicas 

que auxiliam tanto o docente como os estudantes: (i) um software de correção automática para 

as atividades de resolução de problemas de lápis e papel e (ii) um portal denominado gxq 

onde são colocadas e desenvolvidas as atividades extra classe pelos estudantes. Os resultados 

apontados através de uma aplicação em três turmas de engenharia de uma universidade 

pública, até o momento, indicam que a sequência didática cumpre com o seu objetivo inicial 

de fomentar um ritmo de estudo. A partir da análise do questionário final, evidenciamos que 

os estudantes perceberam que o desenvolvimento de atividades com características diferentes 

favorece o estudo constante dos conteúdos disciplinares e, ainda, um processo avaliativo mais 

adequado. 

Palavras-chave: Tecnologias de Informação e Comunicação. Sala de Aula Invertida. 

Atividades Didáticas. Resolução de problemas. 

 





 

 

ABSTRACT 

 

 

EVALUATIVE REFLECTIVE PROCESSES INTEGRATED TO CONTINUING 

TASKS UNDER THE HIGHER EDUCATION IN PHYSICS 
 

 

AUTHOR: DIONI PAULO PASTORIO 

ADVISOR: RICARDO ANDREAS SAUERWEIN 
 

At the present work, we developed a series of educational activities aimed to provide a steady 

rate of study for a course of Physics in the higher education context, which was conceived in a 

research stage conducted within the Educational Design Research (EDR). This conception of 

research has as main feature the development of a scientific investigation with the actual 

routing of a possible solution to a problem, which is, in this case, linked to the process of 

teaching and learning, identified in a real environment. The chosen problem is the difficulty 

faced by students to study continuously for the course of Physics I. Based on previous work, 

we realize that the application of a series of computational activities contributed to the 

development of skills associated to a numerical computing environment, when students used 

to develop activities with those characteristics. Thus, the referred solution to this problem is 

the development of a series of evaluative learning activities, which should be reflective and 

training ones, providing for the students a pace of constant study throughout the course. These 

series are based on the premise of the inverted classroom, and educational activities that make 

it up are developed on the teaching strategy of Troubleshooting. The developed evaluation 

activities are divided in four different groups: (i) introductory activities, (ii) online/home tests, 

(iii) classroom tests and (iv) final tests. For the development of this research, we took two 

technological tools that help both teachers and students: (i) an automatic correction software 

for solving handmade problems with pencil and paper, and, (ii) an online plataform called 

GXQ, where are placed and developed extra class activities by students. The presented results 

by a test in three engineering classes at a public university, to date, shows that the teaching 

series fulfills its initial objective of promoting a study rhythm. From the analysis of the final 

questionnaire, we perceived that the students realized that the development of activities with 

different characteristics favors the continious study of the course subjects, and also a more 

suitable evaluation process. 

Key words: Information and Communication Technologies. Reversed Classroom. Teaching 

Activities. Troubleshooting. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO 

 

 

 O presente texto está estruturado em sete capítulos. Inicialmente, no primeiro capítulo, 

apresentamos a justificativa do presente trabalho, assim como os objetivos e a problemática 

de pesquisa.  

 O segundo capítulo discute a contribuição das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) como ferramenta didática. Neste capítulo, apresentamos a evolução 

dessas ferramentas, enfocando os principais recursos, definindo algum deles, como as 

simulações computacionais e, associados a ela, mostramos as suas potencialidades e 

limitações para o ensino de Física. Por fim, apresentamos alguns repositórios on line com 

simulações computacionais, os quais funcionam como repositórios e identificamos qual deles 

será útil em nosso trabalho. 

No terceiro capítulo apresentamos duas ferramentas computacionais que facilitam a 

execução e o desenvolvimento das tarefas propostas. Uma das ferramentas possibilita o 

desenvolvimento de um ritmo de correção acelerado e a outra trata de um portal on line. 

Caracterizamos cada uma delas e apresentamos exemplos para este trabalho. 

 No capítulo quatro, abordamos a concepção de pesquisa que baliza a aplicação e a 

estrutura do presente trabalho: a Edutional Design Research (EDR), definido e caracterizando 

essa concepção de pesquisa. Além disso, situamos e classificamos o presente estudo dentro 

das diferentes classificações de pesquisa existentes. 

 No quinto capítulo, apresentamos as duas concepções que nos ajudarão nas atividades 

a serem desenvolvidas, as quais são sala de aula invertida e resolução de problemas (RP). 

Ambas são essencialmente úteis no presente trabalho, uma na proposta de sequência didática 

e outra no desenvolvimento de cada atividade didática preparada. Nas seções que seguem, 

neste capítulo, apresentamos e discutimos cada uma delas. 

 No sexto capítulo, apresentamos e caracterizamos todas as atividades didáticas 

desenvolvidas para essa sequência didática. A princípio, mostramos todos os grupos de 

atividades: (i) atividade introdutória, (ii) teste a distância, (iii) teste presencial, (iv) atividades 

computacionais e (v) provas. Discutimos cada um desses grupos e trazemos as características 

das atividades. 
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 Por fim, no capítulo sete, apresentamos e discutimos os dados coletados a partir do 

desenvolvimento deste trabalho, com o objetivo de propiciar um ritmo de estudo adequado 

para os alunos. 

 

 

1.2 TRAJETÓRIA ACADÊMICA 

 

 

A minha escolha pela Licenciatura deu-se ainda na escola de ensino médio. Desde os 

primeiros anos de escola, sempre via na figura do professor um papel de interesse e, mais 

tarde, fui perceber que essa era a carreira que verdadeiramente havia escolhido. Mas a 

definição específica pela área do conhecimento em Física veio bem mais tarde, já no final do 

Ensino Médio. A escolha (não teve muitos critérios) estava mais centrada na afinidade pelo 

conteúdo, do que qualquer outra coisa. 

 O início do curso de graduação, contudo, foi marcado por dificuldades e obstáculos 

que, até então, não haviam sido planejados. Os semestres iniciais do curso de Física eram bem 

diferentes do que eu esperava e essa “desilusão” aparente afetava o rendimento e nos 

objetivos futuros que viriam. Afinal, ali pairava certa dúvida sobre a escolha que havia feito. 

 Contudo, com o desenvolvimento da licenciatura, cheguei ao terceiro semestre e tive a 

primeira experiência com atividades relacionadas à sala de aula
1
. Essa experiência esteve 

ligada ao programa Janela Aberta da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Segundo 

a Comissão Permanente de Vestibular (COPERVES), o programa oportuniza às escolas 

registradas junto à instituição (previamente por meio de cadastro) a realização de visitas em 

laboratórios de cursos específicos, como os de Física, ou ainda a museus, mostras, entre 

outros locais de cultura e conhecimento que fazem parte da UFSM
2
.   

Nessa mostra, especificamente no laboratório de Física, eram desenvolvidas pequenas 

aulas de caráter experimental, unicamente demonstrativas, para que os alunos das escolas 

participantes pudessem perceber alguns conceitos físicos. Minha participação dava-se na 

construção da aula e na manipulação do aparato experimental, desempenhando um papel 

muito semelhante ao do professor em sala de aula. Essa experiência foi fundamental para o 

meu engajamento no curso e na carreira docente, uma vez que estava ainda no início da 

                                                           
1
 O curso de Física Licenciatura Noturno tem atividades ligadas à sala de aula (disciplinas didáticas) somente a 

partir do quinto semestre (aproximadamente, na metade do curso). 
2
 Informações disponíveis em www.ufsm.br/janelaaberta. 
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licenciatura e as etapas de aplicação e desenvolvimento de atividades didáticas ligadas a essas 

eram raras nesse momento para a maioria dos graduandos. A partir desse momento, tive a 

certeza de que havia optado pelo curso adequado. 

Como esse projeto da UFSM tem curta duração (o intervalo de tempo entre a abertura 

do edital de bolsa, implementação e avaliação das atividades desenvolvidas é de três/quatro 

meses), no mesmo ano, procurei alguma bolsa ou algum grupo de pesquisa que estivesse 

desenvolvendo atividades ou pesquisas associadas a práticas de sala de aula. 

Dessa forma, no quinto semestre do curso, abriu o primeiro edital do Programa 

Institucional de Iniciação à Docência (PIBID). O programa oferecia bolsas de iniciação à 

docência aos alunos de cursos presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e 

que, quando graduados, comprometam-se com o exercício do magistério na rede pública. O 

objetivo geral desse projeto é antecipar o vínculo entre os futuros professores e as salas de 

aula da rede pública. Com essa iniciativa, o PIBID faz uma articulação entre a educação 

superior (por meio das licenciaturas), a escola e os sistemas estaduais e municipais
3
. 

No que concerne especificamente ao PIBID Ensino de Física da UFSM, do ano de 

2011, o seu objetivo estava em proporcionar ao físico educador em formação uma experiência 

de sala de aula ainda antes dos Estágios Supervisionados
4
 (ES), que, no curso noturno, 

iniciam a partir do sétimo semestre. Essas experiências estão associadas diretamente ao 

trabalho do professor e vão desde o planejamento de aulas introdutórias até a complexa etapa 

de avaliação de aplicação das atividades desenvolvidas. 

Além do objetivo citado inicialmente, o PIBID Ensino de Física primava, 

especificamente, pelo desenvolvimento de atividades didáticas de sala de aula com o uso de 

uma ferramenta em potencial: o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC), 

mais precisamente, o computador. Mais tarde, na verdade, percebemos que as atividades 

envolviam uma ferramenta ainda mais específica quando planejamos todas as atividades 

didáticas de Física, em função de simulações computacionais. Em outras palavras, nessas 

atividades, trabalhamos basicamente na perspectiva da resolução de problemas de Física 

mediada por tecnologias associadas a uma simulação computacional disponível em um 

repositório na internet. 

                                                           
3
 Disponível em http://portal.mec.gov.br/pibid 

4
 Estágios Supervisionados no ensino de Física são disciplinas obrigatórias associadas a práticas docentes. No 

curso de Física da UFSM, são disponibilizados quatro estágios: (i) observação da escola e análise do espaço 

Físico, (ii) participação de sala de aula e monitor da disciplina, quando necessário (iii) elaboração das atividades 

didáticas (aulas) para aplicação durante a regência e (iv) regência das aulas sobre tutela do orientador 

(universidade) e professor supervisor (escola), docente responsável pela turma. Essas informações foram 

retiradas de 

http://w3.ufsm.br/cursodefisica/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=7&Itemid=26. 
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Apesar de estar na fase intermediária do curso, esse tipo de atividade representava uma 

experiência praticamente nova para mim como docente em formação, gerando algumas 

dúvidas e uma necessidade de adaptação um pouco maior, afinal praticamente nenhuma 

disciplina da graduação fazia uso de ferramentas com esse caráter (usando simulações 

computacionais) nas atividades de sala de aula.  

A única disciplina associada ao uso do computador em sala de aula é a disciplina de 

Fortran
5
, ofertada no quinto semestre do curso noturno. Nessa disciplina, o foco foi o 

desenvolvimento de rotinas de programação específicas para a pesquisa em Física teórica e 

experimental ou para o desenvolvimento de cálculos matemáticos avançados, como derivadas 

e integrais, o que está bastante distante do viés em ensino de física para o nível médio (muito 

embora tratava-se de um curso de licenciatura) daquela época. Além disso, essa disciplina foi 

cursada ainda em 2007, quando o dispositivo de armazenamento usado na disciplina era o 

disquete, migrando para era do CD naquele mesmo semestre e, posteriormente, ainda o pen 

drive, o que indica que muito evoluiu-se depois que cursei a referida disciplina. 

Cabe destacar que, hoje em dia, já encontramos atividades com essas características 

com maior facilidade nas escolas médias brasileiras, como por exemplo, nas atividades 

ligadas a robótica educacional, prototipagem (Arduíno), dentro outras. 

Além dessa experiência, pouco se viu do uso de ferramentas tecnológicas no curso ou 

mesmo o uso do computador. Raramente, em alguma atividade experimental, envolvidas nas 

atividades de laboratório de física básica, na qual construíamos e analisávamos gráficos 

associados aos parâmetros experimentais através do uso do computador e de uma ferramenta 

de análise gráfica, na disciplina de Laboratório Experimental de Física III e o uso do 

aplicativo Origin
6
, sendo que o computador era manipulado unicamente pelo professor. 

No entanto, apesar das dificuldades associadas à falta de experiência, a partir dos 

primeiros encontros, debates, pesquisas e principalmente do desenvolvimento das atividades 

com os alunos, percebi as diversas potencialidades dessas ferramentas e, ainda mais, a sua 

acessibilidade, sendo aplicável em vários contextos. 

Motivado a partir das experiências ligadas ao PIBID, iniciei o desenvolvimento dos 

Estágios Supervisionados em Ensino de Física (ESEF) em Ensino de Física. A escolha por 

uma escola pública esteve associada justamente àquelas experiências relacionadas ao projeto. 

Por ventura, a escolha foi a mesma na qual desenvolvíamos as atividades. Dessa forma, 

                                                           
5
 A família de linguagens de programação conhecida globalmente como Fortran foi desenvolvida a partir da 

década de 1950 e continua a ser usada hoje em dia. O nome é um acrônimo da expressão "IBM 

Mathematical FORmula TRANslation System". Texto disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Fortran. 
6
 Disponível em https://www.origin.com/bra/pt-br/. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
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realizei o ESEF I, II e III, em que os objetivos principais eram conhecer a realidade da escola 

(problemas, desafios, organização, administração), perceber a sala de aula como um local de 

trabalho e proporcionar à turma aulas extras como um monitor (podendo, assim, estar inserido 

em sala de aula), assistir à aula do docente responsável, assim como discutir temas de 

interesse com o ele e planejar as atividades que desenvolveria quando fosse o professor. No 

semestre seguinte, realizei o ESEF IV, no qual apliquei as atividades construídas no ESEF III. 

Cabe destacar que essas aulas/atividades foram planejadas sempre priorizando o uso de 

ferramentas associadas ao uso de TIC. 

Os resultados obtidos com a realização das aulas, tanto nos estágios quanto no 

desenvolvimento do projeto, mostravam que o aluno empenhava-se a partir do uso de uma 

ferramenta que já conhecia (o computador) e isso proporcionava ao estudante uma maneira 

diferente de abordar o conteúdo, trazendo para a sala de aula uma ferramenta mais dinâmica, 

com resultados diferentes daqueles projetados para uma aula tradicional (usando apenas o 

quadro negro e giz). Contudo, como se tratava de uma nova ferramenta para a maioria dos 

estudantes, a adaptação foi lenta e os resultados de alguns alunos deixaram a desejar. O fato 

de trabalhar com o computador nas aulas não era corriqueiro para boa parte da turma, somada 

a simulações computacionais e ao uso de softwares matemáticos, as dificuldades foram 

aumentando e ficou a cargo do professor em formação (eu, neste caso específico) dispor de 

tempo para ajudar os alunos nessas atividades. 

 Esses resultados, obtidos pela minha experiência docente nas disciplinas dos ESEF e 

também na atuação como bolsista do PIBID, despertaram em mim o desejo de investigar o 

potencial do uso do computador, mais especificamente, o uso de simulações computacionais 

como ferramentas didáticas para o ensino de Física na educação básica e no nível superior. 

No fim do ano de 2011, realizei o processo seletivo do Programa de Pós-Graduação 

em Ciências: Química da Vida e Saúde (PPG QVS), optando pela linha de pesquisa 

denominada Educação Científica: Processos de Ensino e Aprendizagem na Escola, na 

Universidade e no Laboratório de Pesquisa. A opção por tal linha está intimamente 

relacionada à sua característica, que é desenvolver ações que envolvam o espaço escolar e o 

universitário na busca por alternativas para amenizar situações problema relacionadas ao 

processo educacional. Ademais, as questões de pesquisa que se relacionam com essa área 

envolvem: 

- as implicações da pesquisa no ensino de ciências;  

- as implicações da pesquisa como estratégia de formação de professores de ciências;  

- as relações entre pesquisa em ciências e ensino de ciências;  
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- os saberes que constituem as práticas docentes;  

- concepções epistemológicas sobre ciências e ensino de ciências;  

- universidade e Espaços Educativos: espaços de formação e investigação;  

- implicações teóricas na construção do conhecimento científico.  

Como a intenção era investigar um cenário especificamente de sala de aula, 

envolvendo desde o processo da prática do professor até mesmo o envolvimento dos alunos 

com a atividade, a escolha pela linha temática referida anteriormente faz-se justificada. Sendo 

assim, ingressei no primeiro semestre de 2012 no curso de Mestrado em Educação em 

Ciências, tendo como temática de pesquisa o uso de TIC como ferramenta didática para 

elaboração de atividades didáticas. 

Durante o curso do mestrado, cursei disciplinas associadas ao ensino e aprendizagem 

que foram desde a formação de professores, desenvolvimento de atividades didáticas, teorias 

de aprendizagem até a epistemologia das ciências. A opção sempre se dava em termos de 

conceitos associados a esses tópicos, afinal, o meu interesse de pesquisa estava correlacionado 

a isso. 

Na pesquisa de mestrado, desenvolvi atividades didáticas no nível superior, no curso 

de Física I. Essas atividades primavam por proporcionar a alunos ingressantes dos cursos de 

engenharia, de uma universidade pública, uma formação que ia além da habitual. Em outros 

termos, tinha como objetivo que as atividades da disciplina fossem além do desenvolvimento 

dos conteúdos conceituais e pudessem ofertar a esses estudantes acesso a ferramentas úteis 

para sua formação acadêmica e profissional, como, por exemplo, o desenvolvimento de 

habilidades em ambientes de computação numérica, além de um domínio de conteúdos 

procedimentais e atitudinais. 

Essas atividades foram baseadas na estratégia de resolução de problemas (RP), a partir 

do uso de simulações computacionais de desenvolvimento próprio
7
 e que necessitavam de um 

software matemático de uso geral para a solução dos problemas apresentados (principalmente 

associadas à construção e à análise de gráficos associados ao conteúdo de mecânica, 

desenvolvido na disciplina de Física I), como tarefas obrigatórias e avaliativas que 

proporcionavam o desenvolvimento de habilidades e competências associadas a essa 

ferramenta. 

Contudo, o advento dessas atividades deixou algumas lacunas a serem percorridas. 

Afirmo isso, pois a primeira aplicação dessa sequência didática propiciou uma análise sobre 

                                                           
7
 As simulações computacionais são produzidas pelo grupo Métodos e Processos de Ensino e Aprendizagem em 

Ciências. 
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quais fatores poderiam ser melhorados. Fazendo uso de instrumentos avaliativos, como 

questionários de opinião, ouvi os participantes sobre quais eram os aspectos que entendiam 

como possíveis avanços na elaboração e na aplicação delas. A partir desses resultados, 

aquelas atividades foram mudando, tornando-se um produto final bem distante do projeto 

inicial. 

Com o término do mestrado no ano de 2014 e a certeza de que muito trabalho ainda 

deveria ser desenvolvido, ingressei no doutorado no mesmo Programa de Pós-Graduação. A 

linha de pesquisa escolhida era a mesma que havíamos trabalhado no mestrado. Contudo, o 

objetivo era outro: evoluir as atividades didáticas construídas no mestrado a partir das 

informações oriundas dos processos anteriores e propiciar um ambiente de ensino 

aprendizagem mais condizente com as necessidades de alunos e professores. 

Dessa forma, desde o primeiro semestre de 2014 (primeiro semestre de doutorado), 

dediquei boa parte de nossos estudos e esforços na atualização/modernização da estrutura das 

atividades didáticas. Essa atualização possibilitou um modelo muito diferente daquele outrora 

utilizado, não apenas na aparência, mas na estrutura, objetivo, tipos e quantidades de 

atividades, portal, dentre outras características distintas que, certamente, serão abordadas ao 

longo do texto. 

Cabe salientar, ainda, que até atingir o produto destacado neste trabalho foram várias 

aplicações, em diferentes turmas, de anos diferentes, e sempre com aspectos de atualização 

uma em relação à outra. Sei também que este trabalho não tem fim e a atualização deve ser 

contínua, dia após dia, a partir das necessidades específicas dos alunos. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

 A partir de trabalhos anteriores (Pastorio, 2014), percebemos que a aplicação de 

atividades computacionais, baseadas em simulações computacionais e utilizando a estratégia 

de resolução de problemas para um curso de engenharia, tornou-se uma ferramenta muito útil, 

principalmente no que concerne à formação do estudante frente um ambiente de computação 

numérico (ACN), fator relevante na sua formação acadêmica e profissional. 

As atividades realizadas permitiram um desenvolvimento gradativo de conteúdos e 

procedimentos, espaçados ao longo do semestre, balizados em atividades de esclarecimento 

de dúvidas, proporcionando, assim, um desenvolvimento de um ritmo de estudos por parte 
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dos alunos, o que acarretou em um desenvolvimento satisfatório dessas atividades. Porém, 

mesmo com esse desenvolvimento, os resultados associados às atividades não 

computacionais, ou seja, aquelas ligadas à resolução de problemas do tipo lápis e papel (em 

provas e testes) evoluiu muito lentamente em alguns casos, quando, na maioria das vezes, 

permaneceu muito aquém do pretendido. 

Sabemos que a maioria dos estudantes que chegam ao ensino superior tem uma 

formação escolar insatisfatória. Como a disciplina de Física I (na qual foi desenvolvida essa 

pesquisa), na maioria dos casos, é uma disciplina inicial cursada no primeiro ou segundo 

semestre da graduação, esses estudantes ainda refletem a maioria dos problemas apresentados 

na escola de ensino médio. Falta de motivação, dificuldades de aprendizagem dos conceitos 

físicos e, ainda, a falta de conhecimentos básicos de matemática, são apenas alguns exemplos 

clássicos encontrados nas mais diversas salas de aula dos cursos de graduação em engenharias 

ou mesmo nos cursos de licenciatura em Física. Outra realidade impactante observada é o 

número excessivo de reprovações. Tradicionalmente, essa disciplina tem representado um 

pesadelo para os estudantes, em que em média, 60% da turma permanece abaixo da nota 

mínima necessária para a aprovação (nota mínima de cinco após o exame final)
8
. 

Dessa forma, achamos necessário criar uma metodologia em que os alunos estudem 

constantemente, possibilitando que eles tenham acesso a um número maior de atividades. Em 

outros termos, a ideia é ajudar o estudante a criar um ritmo de estudo próprio, baseado nas 

premissas da sala de aula invertida, proporcionando, assim, um ambiente favorável ao 

aprendizado contínuo e ritmado, com o estudante participando explicitamente do processo 

ensino e aprendizagem. 

Além disso, planejamos desenvolver um método que amplie as opções de avaliação do 

aluno, não concentrando toda a carga sobre uma única prova ou teste. Essa avaliação pontual, 

como se sabe, não produz resultados muito significativos (MELO; BASTOS, 2012).  

A avaliação é um tema de interesse na educação e pesquisas nessa área em relação ao 

nível universitário ainda estão em fase inicial. Conforme destaca Chaves (2012), um estudo 

dessa natureza, voltado para a avaliação na sala de aula universitária, é justificado pela 

complexidade da temática e ainda pelo aspecto de serem incipientes as contribuições de 

pesquisas nesse ramo. 

Conforme LÜDKE (1997: p. 169): 

A avaliação no ensino superior continua sendo uma área de trabalho acadêmico de 

pouco reconhecimento e muito baixa produção. Embora todos os professores e 

                                                           
8
Esse número é oriundo das observações realizadas ao longo das disciplinas que os pesquisadores estão 

envolvidos. 
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estudantes estejam necessariamente submetidos à ação da avaliação em seu trabalho, 

poucos dentre eles se dispõem a parar para refletir, analisar, estudar e se preparar de 

maneira específica para enfrentar os problemas envolvidos na avaliação do processo 

de ensino e aprendizagem. 

 

A concepção atual de avaliação no ensino superior (e, consequentemente, no curso de 

Física I) não é diferente daquela praticada em sala de aula no nível médio. A maioria dos 

professores no ensino superior pratica uma avaliação tradicional, basicamente utilizando 

provas escritas para verificar a retenção dos conhecimentos repassados, não servindo para 

orientar o aluno e nem para situá-lo frente as exigências da disciplina e do papel que os 

conteúdos têm na formação profissional (CHAVES, 2012). 

Segundo destaca Carvalho (2002) 

A pedagogia do exame está centrada nos resultados, na verificação das notas, e de 

como estão os alunos no que se refere aos processos de promoção. O que realmente 

importa é as estatísticas, sendo elas suficientes, pois demonstram um quadro global 

do aluno no seu processo de promoção ou não nas séries de escolaridade.  

 

Atualmente, ao analisarmos as práticas de avaliação envolvidas em cursos de Física 

básica nas áreas de Engenharias e, em especial, no curso de Física I, percebemos uma 

realidade muito semelhante desta que foi exposta. Em geral, duas ou três provas/testes 

balizam toda a avaliação do semestre. Os estudantes são submetidos à resolução de problemas 

de lápis e papel e presenciais. Raramente, são vistas listas de exercícios como parte avaliativa 

da disciplina (em geral, as listas de exercícios são atividades preparatórias para as provas). 

Com essa prática (com essas características), a avaliação assume aspectos 

contraditórios e incoerentes com o seu papel, ao exercer funções que, ao contrário de 

manterem o aluno na universidade e contribuírem com o seu percurso, fazem-no distanciar-se 

dela (CHAVES, 2012). 

Na nossa concepção, uma avaliação adequada requer a formulação e a explicitação de 

critérios que serão utilizados para dar conta do nível de produção dos alunos. Esses critérios 

não podem estar associados apenas a uma análise quantitativa e baseados em um ou dois 

testes (provas) que abordem as mesmas características. Afinal, como destaca Chaves (2012), a 

prática de avaliação atualmente adotada tem distanciado os estudantes das salas de aulas 

universitárias (especificamente nos cursos de exatas). 

Dessa forma, é urgente buscar propostas alternativas para avaliar o desempenho do 

aluno, propostas que, para além das diferentes denominações que possam receber, possam dar 

respostas às exigências colocadas pelas características e especificidades dos processos de 

formação que se desenrolam na universidade (CHAVES, 2012). 
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Estébam (2001) ressalta algumas características necessárias à avaliação no ensino 

superior: 

- Retorno ao padrão rígido definido pela avaliação quantitativa: voltar o olhar para os 

procedimentos e não apenas para o padrão numérico; 

- Consolidação de um modelo híbrido: considerar que os estudantes têm tempos e 

ritmos individuais; 

- Construção de uma avaliação democrática e de inclusão: integrar conteúdos, 

diferentes perspectivas de análise com o objetivo de desenvolver um espírito de investigação 

nos estudantes. 

Neste sentido, ao buscarmos uma avaliação que considere as características 

mencionadas anteriormente, estaremos proporcionando uma avaliação que vai além da 

habitual e que pode trazer resultados mais satisfatórios. 

Não estamos, aqui, em defesa da substituição do sistema de avaliação atualmente 

empregado e nem afirmando que ele não possui aspectos positivos. O interesse, nesse caso, é 

proporcionar ao docente uma série de estratégias que possa ir além do que se faz e intentar 

resultados melhores. 

Logo, a proposição deste trabalho tem esse viés. A utilização de diferentes atividades 

avaliativas, que proporcionem uma avaliação em vários contextos, com diferentes estratégias, 

que amplie o espaço/tempo de sala de aula e, principalmente, que utilize os feedbacks das 

atividades como informação importante no processo de ensino e aprendizagem, parece-nos 

uma alternativa interessante e que, devidamente aplicada, pode trazer resultados satisfatórios. 

Neste sentido, Chaves (2012) pondera que a avaliação deve ir além de processos pontuais, 

quando cita que a avaliação deve utilizar de uma gama variada de instrumentos e 

procedimentos para avaliar a aprendizagem dos alunos, compatíveis com as características e 

os processos de aprendizagem do aluno universitário. 

 Conforme Chaves (2012), são poucos os professores que utilizam as dúvidas dos 

alunos ou os resultados das avaliações como possibilidades de retomadas que os auxiliem a 

compreender melhor a sua trajetória no processo de construção do conhecimento e na sua 

formação. 

Portanto, com a disposição proposta aqui pretendemos ir além de uma avaliação 

pontual. A ideia é realizar uma avaliação contínua, com diferentes olhares, em diferentes 

locais, e em diferentes níveis. Acreditamos também que essa série de atividades possibilitará 

um ritmo de estudo fundamental para o aprendizado dos estudantes, trazendo, assim, na nossa 

perspectiva, resultados bem mais expressivos. 
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1.4 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

Em que medida o desenvolvimento de uma estrutura específica de atividades 

avaliativas baseadas em diferentes características, contribui para propiciar um ritmo de estudo 

contínuo? 

 

 

1.5 OBJETIVO GERAL 

 

 

Investigar em que medida o desenvolvimento de uma estrutura específica de 

atividades avaliativas baseadas em diferentes características, contribui para propiciar um 

ritmo de estudo contínuo.  

 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

● Investigar metodologias que usem atividades complexas e atividades tradicionais de 

forma integrada; 

● Desenvolver e avaliar atividades didáticas de caráter inovador (em relação à 

integração de concepções e práticas didáticas); 

● Desenvolver uma sequência didática a partir do uso das tecnologias de informação e 

comunicação (TIC); 

● Desenvolver conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais através das atividades 

didáticas planejadas. 
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1.7 ESTRATÉGIAS DE PESQUISA PARA O ALCANCE DOS OBJETIVOS 

 

 

 Implementar as atividades didáticas com estudantes de cursos de engenharia de uma 

universidade pública; 

 Coletar e analisar os dados referentes as atividades através dos instrumentos criados 

para o desenvolvimento da pesquisa;  

 Utilizar diferentes recursos tecnológicos nas diferentes atividades (e na sequência 

didática); 

 Desenvolver atividades didáticas que proporcionem o aprendizado de conteúdos, 

procedimentos e que fomentem atitudes no aluno. 

 

 

 



2 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO  

 

 

 Neste capítulo, apresentamos uma digressão histórica do desenvolvimento do 

computador na sociedade e como este veio a transformar-se em ferramenta para a sala de aula. 

Ademais, procuraremos salientar a importância do uso de ferramentas tecnológicas para a 

escola e, em especial, para o ensino de Física. Na sequência, apresentamos e classificamos 

algumas das ferramentas disponíveis, nomeadas como tecnologias de informação e 

comunicação (TIC), discutindo e conceituando cada uma delas. Optamos por uma categoria 

de ferramenta em especial, as simulações computacionais, e, dessa forma, elaboramos uma 

breve discussão sobre as suas potencialidades e as limitações no ensino. Por fim, trazemos 

alguns repositórios digitais disponíveis na internet que servem como biblioteca para 

professores e alunos, disponibilizando diversas ferramentas para diferentes níveis de ensino e 

definimos o repositório que será utilizado nesse trabalho. 

 

 

2.1 DIGRESSÃO HISTÓRICA E EVOLUÇÃO DAS TIC 

 

 

 O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, como ferramenta de sala de 

aula, já é uma atividade consolidada (GIORDAN, 2005; DOS ANJOS 2008; BULEGON 

2011). Contudo, cabe destacar, aqui, parte da evolução desses recursos até o momento atual. É 

importante frisar também que, em geral, as TIC estão ligadas diretamente ao uso do 

computador (condição não necessária). Entretanto, destacamos que as TIC podem ir muito 

além do computador, o que indica que a mesma está associada a esta ferramenta, mas não 

restrita a ele. 

Fiolhais e Trindade (2003) destacam que essa evolução pode ser dividida em duas 

etapas: (i) antes e (ii) depois do aparecimento dos computadores pessoais. Sem dúvida, com a 

utilização deles, o uso para atividades de sala de aula se intensificou. Porém, nessa época, 

atividades com o computador ainda eram a realidade de pequenas instituições de ensino 

superior no mundo. 

Conforme destacam Laurindo e Carvalho (2003) o conceito de computador pessoal 

(PC) firmou-se como ferramenta de uso profissional a partir da 2
a
 metade da década de 1970, 

com o microcomputador da Apple e a planilha eletrônica. Porém, o grande salto em sua 
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disseminação ocorreu no início dos anos 80, quando a IBM lançou sucessivamente o IBM PC. 

(1981). Esse aspecto popularizou o computador como ferramentas de trabalho.   

Além da modernização dos computadores, há outro aspecto importante na 

disseminação das TIC: o aparecimento de rede computadores. Uma rede de computadores é 

formada por um conjunto de máquinas eletrônicas com processadores capazes de trocar 

informações e compartilhar recursos, interligados por um subsistema de comunicação, ou 

seja, é quando há pelo menos dois ou mais computadores, e outros dispositivos interligados 

entre si de modo a poderem compartilhar recursos físicos e lógicos, estes podem ser do 

tipo: dados, mensagens (e-mails), entre outros. No topo dessas redes de computadores temos a 

internet
9
. A internet é uma grande rede de computadores. Na verdade, ela é um conjunto de 

redes que se conectam entre si formando uma imensa teia que possibilita que de qualquer 

lugar do mundo você possa conectar com outros computadores em qualquer parte do planeta. 

Como ressaltam Fiolhais e Trindade (2003, p. 31), em relação à internet: 

 

Um outro avanço importante na aplicação da informática a educação foi, nos anos 

80, o desenvolvimento da Internet. ˜ Em finais dessa década foi criada a World Wide 

Web que só nos anos 90 se popularizou. O seu impacto no ensino, ao tornar mais 

acessível à Internet, foi enorme. A década de 90 foi também marcada pelo 

aparecimento de processadores mais potentes e de capacidades gráficas maiores. Os 

computadores tornaram-se também cada vez mais baratos, o que permitiu a sua 

proliferação por escolas e lares. 

 

 No início dos anos 2000, assistimos ao surgimento de uma nova geração de 

computadores e de dispositivos de comunicação, que, para além das suas apreciáveis 

qualidades gráficas, tem, na portabilidade, a sua principal vantagem (FIOLHAIS; 

TRINDADE, 2003).  

É comum encontrarmos, nas ruas, os mais diversos tipos e modelos de smartphones
10

 

e computadores, cada vez menores e com maiores qualidades em relação ao uso de internet, 

imagens e processadores. Cada smartphone tem funcionamento igual ao de um computador. 

Com o aparecimento de redes de dados móveis (2G, 3G e 4G), todo o conteúdo da rede está 

na palma da mão da maioria das pessoas praticamente no mesmo instante em que as 

informações são lançadas. 

Assim sendo, essa revolução tecnológica proporcionou uma maior acessibilidade de 

dados. Hoje, por exemplo, focalizando a parcela jovem da população, o smartphone superou o 

                                                           
9
A rede mundial de computadores (em inglês: World Wide Web), também conhecida pelos termos em 

inglês web e WWW, é um sistema de documentos em hipermídia, que são interligados e executados na Internet.  
10

Smartphone é um telefone celular e significa telefone inteligente. O smartphone é um celular com tecnologias 

avançadas, o que inclui programas executados num sistema operacional equivalente aos computadores. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Computadores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dados
https://pt.wikipedia.org/wiki/E-mail
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Hiperm%C3%ADdia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
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computador como ferramenta de acesso à internet (CETIC, 2015). É com esse panorama que 

as TIC encontram-se. 

Motta e Scott (2014) destacam que estamos ingressando na terceira revolução 

educacional, que deverá resultar em novas maneiras de ensinar e aprender, bem como em 

novas metodologias de ensino. Segundo essa perspectiva de evolução, no Brasil, por exemplo, 

houve um grande avanço das políticas associadas à inclusão das tecnologias em sala de aula. 

A partir do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), no ano de 2007, algumas ações 

foram tomadas. 

Uma dessas ações foi o programa de inclusão digital
11

, cujo objetivo é a instalação de 

computadores e laboratórios multimídias em todas as escolas públicas e a produção de 

material de suporte para os professores através do Portal do Professor. 

Se retrocedermos um pouco e atentarmos para o ano de 1996, percebemos a criação da 

TV Escola. A TV Escola é um canal de televisão do Ministério da Educação que capacita, 

aperfeiçoa e atualiza educadores da rede pública desde 1996. A sua programação exibe, nas 

24 horas diárias, séries e documentários estrangeiros e produções próprias. Os principais 

objetivos da TV Escola são o aperfeiçoamento e a valorização dos professores da rede 

pública, o enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem e a melhoria da qualidade do 

ensino.  

A partir do mesmo plano educacional, a Universidade Aberta do Brasil (UAB) foi 

lançada, oferecendo programas de capacitação para os professores e outros programas 

educacionais. Viabilizou, assim, que professores e alunos tenham acesso aos conteúdos 

digitais em vários formatos (MOTA, 2008; MOTA; CHAVES, 2006). 

 Uma iniciativa de política pública já implementada foi o Um Computador por Aluno 

(UCA). O Projeto foi implantado com o objetivo de intensificar as TIC nas escolas, por meio 

da distribuição de computadores portáteis aos alunos da rede pública de ensino. Foi um 

projeto que complementou as ações do MEC referentes a tecnologias na educação, em 

especial, os laboratórios de informática, produção e disponibilização de objetos educacionais 

na internet. 

                                                           
11

Programa do Ministério da Ciência e Tecnologia que tinha como objetivo a inclusão digital com foco no social, 

proporcionando o desenvolvimento de competências nos municípios brasileiros, o acesso à tecnologia e o 

incentivo à pesquisa em ciência e tecnologia, permitindo o desenvolvimento local e social a partir da inclusão 

digital de uma forma completa e multidisciplinar, causando impacto nas realidades mais carentes e contribuindo 

para a melhoria da qualidade de vida da população. Texto disponível em 

https://www.governoeletronico.gov.br/eixos-de-atuacao/cidadao/inclusao-digital/programa-de-inclusao-social-e-

digital. 
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 É perfeitamente perceptível a mudança na importância conferida ao computador e às 

tecnologias para o uso de sala de aula, tanto na perspectiva da sociedade, como nas políticas 

públicas adotadas. Seguimos, destacando as suas múltiplas possibilidades, especialmente, no 

que se refere ao ensino de Física. 

 

 

2.2 IMPORTÂNCIA NO ENSINO DE FÍSICA 

 

 

 O ensino atual da educação básica está baseado em um sistema de ensino conhecido 

como tradicional, no qual o professor utiliza apenas o quadro negro e o giz, e parece deter o 

conhecimento, enumera informações para os estudantes que tentam absorver e interpretar 

essas informações (HEINECK; VALIATTI; ROSA, 2007). 

 Depois disso, eles são avaliados em testes de resolução de problemas e exercícios, 

relacionados com os conteúdos apresentados (HEINECK; VALIATTI; ROSA, 2007). 

 Na disciplina de Física, isso não é diferente. Aulas maciçamente concentradas no uso 

do quadro, ensinando conceitos e fenômenos relacionados à Ciência, na sua maioria, de modo 

estático
12

. Além disso, as aulas são centradas na resolução e exercícios, que, na maioria das 

vezes, os estudantes concentram-se em exercícios com manipulações de equações e fórmulas 

bem conhecidas dos estudantes (HEINECK; VALIATTI; ROSA, 2007). 

 Em meio às discussões da área, alguns dos motivos associados a esses resultados estão 

relacionados a métodos de ensino desajustados das teorias de aprendizagem mais recentes e a 

não utilização dos meios mais modernos (FIOLHAIS; TRINDADE, 2003).  

Para Santos (2006), as dificuldades que os alunos possuem na aprendizagem dos 

conceitos da Física estão ligadas aos métodos tradicionais de ensino e à ausência de meios 

pedagógicos modernos e de ferramentas que auxiliem a aprendizagem. Motta e Scott (2014) 

afirmam que a educação tradicional contribui com a aprendizagem individual e coletiva, mas 

a mudança na sociedade força a mudança na escola, especialmente no que concerne às 

tecnologias. 

 A necessidade da diversificação dos métodos utilizados é notória e, nesse momento, 

imprescindível. Conforme destacam Fiolhais e Trindade (2003), é de responsabilidade dos 

docentes proporcionar aos seus alunos experiências de aprendizagem eficazes, combatendo as 

                                                           
12

 Uma alternativa a esse aspecto é o Laboratório de Ciências, disponível em 52% das escolas. 
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dificuldades mais comuns e atualizando, tanto quanto possível, os instrumentos pedagógicos 

que utilizam. Neste sentido, as TIC apresentam-se como recursos/ferramentas didáticas 

potencialmente úteis ao professor. 

Nossa sociedade é, atualmente, guiada por avanços tecnológicos nos quais o 

computador tem sido amplamente utilizado. Esse desenvolvimento tecnológico tem 

modificado profundamente o cotidiano das pessoas e a escola não pode ficar alheia a essa 

realidade. A medicina, os meios de comunicação, a informação, tudo evolui de uma maneira 

drástica e a escola deve acompanhar esse processo de evolução (ARAUJO; VEIT, 2004). 

 Proporcionar ao estudante uma formação sem o uso de nenhuma ferramenta 

tecnológica, ou que esteja relacionada a isso, é, no mínimo, oferecer uma formação 

inadequada, incompleta e distante da necessária. Conforme destaca Capelari (2016), é 

necessário adaptar-se e ensinar ao aluno como conviver com essas novas tecnologias também 

dentro da escola, para que ele possa atuar como cidadão participante dentro e fora do contexto 

educacional. 

 Santos (2006, p.1) afirma que: 

 

A apropriação das tecnologias de informação e comunicação (TIC), no espaço 

escolar faz resinificar o conceito de conhecimento. É através das ferramentas 

tecnológicas, a partir de mediações atuantes que as potencialidades se afloram, o 

tempo e espaço, já não são mais problemas, proporcionando uma educação sem 

distância, sem tempo, levando o sistema educacional assumir um papel, não só de 

formação de cidadãos pertencentes àquele espaço, mas a um espaço de formação 

inclusiva em uma sociedade de diferenças.  

 

 Para Motta e Scott (2014), as tecnologias digitais possibilitarão que estudante e 

professor desenvolvam o processo de ensino e aprendizagem explorando espaços que vão 

além da sala de aula. 

 Isso indica que através do uso das ferramentas tecnológicas digitais, associadas a 

atividades didáticas, o professor aumenta o número de possibilidades, uma vez que essas 

estratégias são altamente interativas. O uso de ferramentas tecnológicas ainda proporciona 

uma formação que vai além do espaço-tempo de sala de aula, uma formação ligada aos 

estudantes e conectada à sociedade a qual estão inseridos. 

A inserção das TIC nas aulas de Física pode ser realizada de diferentes maneiras. Por 

exemplo, através do uso de simuladores, vídeos, trechos de filmes, programas 

computacionais, internet, jogos didáticos, entre outros. Esses recursos, quando bem aplicados, 

possibilitam que os professores criem um ambiente motivador, lúdico e ao mesmo tempo 
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científico, fazendo com que os seus alunos possam aprender de maneira significativa 

(CAPELARI, 2016).  

 Cabe destacar ainda, que não estamos aqui categoricamente em função da ineficiência 

e da necessidade do abandono do ensino tradicional. Queremos caracterizá-lo, indicando que 

o mesmo apresenta resultados interessantes. Contudo, ainda não contemplam a maioria dos 

estudantes e, a proposição de alternativas a isso, pode, de alguma maneira, trazer ganhos em 

todo o processo de ensino e aprendizagem, tanto para os professores, como principalmente 

para os estudantes. 

Passamos, agora, a apresentar e caracterizar alguns recursos tecnológicos associados a 

ferramentas didáticas. 

 

 

2.3 RECURSOS 

 

 

 Nesta seção, tentamos identificar quais são as estratégias mais utilizadas quando o 

computador é a ferramenta em potencial. Fiolhais e Trindade (2003) destacam, através de uma 

breve resenha, cinco maneiras diferentes de utilização: (i) aquisição de dados por computador, 

(ii) modelização e simulação, (iii) multimídia, (iv) realidade virtual e (v) internet. 

 Já Araujo e Veit (2004), ao analisar alguns periódicos nacionais e internacionais de 

melhor avaliação segundo critérios da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES), apresentam sete categorias encontradas nas análises dos trabalhos 

selecionados: (i) instrução e avaliação mediada por computador, (ii) modelagem e simulação 

computacional, (iii) coleta e análise dos dados em tempo real, (iv) recursos multimídia, (v) 

comunicação a distância, (vi) resolução algébrica/numérica de soluções matemáticas e (vii) 

estudos de processos cognitivos. 

 Pastorio e Sauerwein (2017), ao analisar revistas de circulação na área de ensino de 

Física e educação em ciências, indicam seis categorias (i) simulações e softwares 

computacionais, (ii) vídeos, (iii) prático/experimental, (iv) arduíno, (v) teórico e (vi) internet. 

Destacamos um pouco de cada uma dessas categorias: 

- Simulações e softwares computacionais: caracterizam-se pelo uso de simulações 

computacionais. Nessa categoria, também os trabalhos que mencionavam animações, 

hologramas, realidade virtual ou aumentada, ambientes virtuais de ensino-aprendizagem e 

hipermídias, como ferramentas didáticas. 
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- Vídeos: caracterizam-se pela utilização de vídeos como ferramentas didáticas, sendo 

prioritariamente analisados através do computador; 

- Prático/Experimental: caracteriza-se por estar relacionada a algum tipo de atividade prática 

ou experimental. O computador é utilizado como ferramenta de coleta de dados ou análise de 

gráficos e tabelas em um experimento. 

- Arduíno
13

: relaciona-se ao uso da placa Arduíno para atividades didáticas. Em geral, a placa 

é composta por um controlador, além de portas analógicas e digitais para coleta de dados 

através de atuadores e sensores, e uma interface serial ou USB, para interligar-se ao 

hospedeiro, que é usado para programá-la em tempo real (ou não). 

- Teórico: A principal característica está relacionada a trabalhos que descrevem pesquisas 

unicamente teóricas, como as relacionadas com pesquisas de caráter bibliográfico, 

apresentação de aspectos metodológicos do uso do computador, possibilidades e limitações 

das TIC no ensino e teorias de aprendizagem. 

 Nas pesquisas mencionadas anteriormente, em todos os casos, houve predominância 

daquelas associadas a simulações computacionais. A seguir, caracterizamos essas ferramentas 

e apresentamos alguns portais da rede que servem como repositórios digitais. 

 

 

2.4 SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS 

 

 

 A definição de uma simulação computacional não é uma tarefa fácil. Diversos autores 

têm perspectivas distintas dessa ferramenta. Uma das quais julgamos mais fundamentais é a 

proposta por Gaddis (2000) quando cita que as simulações “englobam uma vasta classe de 

tecnologias, do vídeo à realidade virtual, que podem ser classificadas em certas categorias 

gerais baseadas fundamentalmente no grau de interatividade entre o aprendiz e o 

computador”. 

 Percebemos que a principal característica da ferramenta está associada à interação, ou 

seja, quais são as múltiplas possibilidades de uso da simulação frente ao estudante. Conforme 

destacam Medeiros e Medeiros (2003, p. 79): 

 

Tal interatividade consiste no fato de que o programa é capaz de fornecer não apenas 

uma animação isolada de um fenômeno em causa; mas, uma vasta gama de 

                                                           
13

 Sistemas de prototipagem de computação Física.  
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animações alternativas selecionadas através do input de parâmetros pelo estudante. 

Desta forma, por exemplo, para ilustrar o movimento de um projetil, uma simulação 

computacional permite ao estudante a escolha de parâmetros relevantes tais como a 

velocidade inicial e o angulo de tiro, para os quais o programa fornece as respectivas 

animações geradas a partir de grandes bancos de dados. 

 

 Arantes, Studart e Miranda (2010) apontam algumas características, além da 

anteriormente mencionada: 

● Acessibilidade: deve ser facilmente acessível, com ou sem internet. 

● Atualizável: através do uso de metadados (literalmente “dados de dados”) torna-se 

fácil fazer atualizações; 

● Interoperabilidade: capacidade de operar através de uma variedade de hardware, 

sistemas operacionais e buscadores; 

● Granularidade: Quanto mais granular for uma simulação computacional maior será o 

seu grau de reutilização; 

● Adaptabilidade: adaptável a qualquer ambiente de ensino; 

● Flexibilidade: material criado para ser utilizado em múltiplos contextos, não sendo 

necessário ser reescrito para cada novo contexto; 

● Reutilização: várias vezes reutilizáveis em diversos ambientes de aprendizagem; 

● Durabilidade: possibilidade de continuar a ser usado por longo período e, na medida 

do possível, independente da mudança da tecnologia. 

Ainda, Arantes, Studart e Miranda (2010) apresentam alguns aspectos que uma 

simulação computacional precisa ter: 

- Conexão com o mundo real; 

- Incentivo à experimentação e observação; 

- Favorecimento à interdisciplinaridade; 

- Possibilidade de múltiplas alternativas para soluções de problemas; 

- Combinação adequada e balanceada de textos, vídeos e imagens; 

- Retroalimentação e dicas que ajudem o aluno no processo de aprendizagem; 

- Identificação por área de conhecimento e nível de escolaridade; 

- Facilidades de uso; 

- Possibilidade de acesso intuitivo por parte de professores e alunos não familiarizados com o 

manuseio do computador; 

- Fácil funcionamento e execução na Web (não necessariamente) para que, de fato, possam 

ser incorporados ao cotidiano do professor nos tempos atuais. 



41 

 

 Na próxima seção, identificamos algumas potencialidades e limitações associadas ao 

uso das simulações computacionais, especificamente no contexto de ensino de Física. 

 

 

2.5 POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES NO ENSINO DE FÍSICA 

 

 

 Com o objetivo de discutir os aspectos positivos e negativos do uso das simulações 

computacionais, fizemos apontamentos sobre as suas potencialidades e limitações, mostrando 

que o trabalho do professor passa também por essa criteriosa análise. 

  Os resultados encontrados, a partir dos métodos propostos atualmente, têm levado ao 

aluno uma mecanização das informações, geralmente associadas a definições equivocadas dos 

conceitos e leis físicas (HEINECK; VALIATTI; ROSA, 2007), 

Por exemplo, como observam Medeiros e Medeiros (2002) uma das razões para essa 

situação é que a Física lida com vários conceitos, alguns dos quais caracterizados por uma alta 

dose de abstração, fazendo com que a Matemática seja uma ferramenta essencial no 

desenvolvimento da Física. Não obstante, esses autores destacam que a Física lida com 

materiais que, muitas vezes, estão fora do alcance dos sentidos do ser humano, tais como 

partículas subatômicas, corpos com altas velocidades e processos dotados de grande 

complexidade ou mesmo de alta periculosidade. 

Quando pensamos na utilização de imagens para exibir algum fenômeno cotidiano, o 

problema persiste e fica a questão: como o estudante conseguirá visualizar um fenômeno 

dinâmico, unicamente através de textos e fotografias estáticas? 

Essas duas características quando somadas levam o estudante a um claro desinteresse a 

partir de uma falta de motivação, uma vez que os assuntos tratados em sala de aula estão 

distantes dos quais ele percebe no dia a dia (HEINECK; VALIATTI; ROSA, 2007). 

Dessa forma, acreditamos que as simulações computacionais se tornaram uma 

ferramenta importante no processo de ensino-aprendizagem. A utilização dessas 

representações enriquece o modelo simulado e facilita o aprendizado dos conceitos científicos 

abordados na simulação (DOERR, 1997). 

Ainda Doerr (1997) define o que chama de „laboratórios virtuais‟, nos quais 

experimentos físicos podem ser simulados em um ambiente muito semelhante ao encontrado 

em laboratório, e, em geral, representações científicas advindas de modelos teóricos não são 
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utilizadas, preservando-se o ambiente real do experimento, quando simulado. Podemos 

destacar, a partir do trabalho de Gaddis (2000): 

● Reproduzir situações muito delicadas e específicas, como muito rápidas ou muito 

lentas, ou ainda que ofereçam determinado perigo na manipulação das condições 

experimentais; 

● Permitir sucessivas pausas para análise do fenômeno, possibilitando diversas 

maneiras de análise; 

● Reduzir o ruído' cognitivo de modo que os estudantes possam concentrar-se nos 

conceitos envolvidos nos experimentos;  

● Fornecer um feedback para aperfeiçoar a compreensão dos conceitos;  

● Permitir aos estudantes coletar uma grande quantidade de dados rapidamente; 

● Permitir aos estudantes gerar e testar hipóteses;  

● Engajar os estudantes em tarefas com alto nível de interatividade;  

● Envolver os estudantes em atividades que explicitem a natureza da pesquisa 

cientifica; 

● Apresentar uma versão simplificada da realidade pela destilação de conceitos 

abstratos em seus mais importantes elementos; 

● Tornar conceitos abstratos mais concretos;  

● Reduzir a ambiguidade e ajudar a identificar relacionamentos de causas e efeitos 

em sistemas complexos;  

● Servir como uma preparação inicial para ajudar na compreensão do papel de um 

laboratório; 

● Desenvolver habilidades de resolução de problemas;  

● Promover habilidades do raciocínio crítico;  

● Fomentar uma compreensão mais profunda dos fenômenos físicos;  

● Auxiliar os estudantes a aprenderem sobre o mundo natural, interagindo com os 

modelos científicos subjacentes que não poderiam ser inferidos através da 

observação direta;  

● Acentuar a formação dos conceitos e promover a mudança conceitual. 

No mesmo sentido de apresentar contribuições do uso das simulações computacionais 

Bulegon e Cristofio (2013) apresentam o resultado de uma pesquisa desenvolvida com alunos 

do ensino fundamental, mostrando que esse recurso pode ser desenvolvido com pessoas de 

diferentes idades (nível superior, médio e fundamental).  
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Além dessas acima citadas, acreditamos que as simulações computacionais ampliam 

para além da sala de aula, os espaços possíveis para o docente e os estudantes, alargando as 

possibilidades de trabalho (JUNIOR, JUNIOR; 2014). 

Em geral, pela quantidade de aspectos positivos mencionados, não conseguimos 

encontrar todos esses aspectos em uma mesma simulação computacional
14

. Mas de todos os 

itens apresentados, analisamos duas simulações que apresentam algumas características que 

julgamos fundamentais para o uso de uma simulação computacional. A figura 1, na sequência, 

ilustra a simulação “Efeito Fotoelétrico” do portal PhET (repositório digital de objetos 

educacionais, o qual será abordado ainda neste capítulo)
15

. 

 

Figura 1– Interface da simulação computacional “Efeito Fotoelétrico” 
 

 

 

Fonte: Repositório PhET. 

 

Quando pensamos no efeito fotoelétrico, o qual é definido pela emissão de elétrons 

livres presentes em uma placa metálica, a partir de uma radiação incidente com comprimento 

de onda adequado, sabemos que não é um aparato experimental fácil de ser reproduzido por 

diversos fatores: (i) a maioria das escolas não possui laboratório didático e as que possuem, 

em geral, não têm equipamentos avançados; (ii) a emissão de elétrons não é um fenômeno de 

fácil visualização, logo, precisaríamos de material mais específico, o que não está 

normalmente disponível; (iii) a emissão é muito rápida e não seria fácil reproduzir esse 

fenômeno para facilitar o entendimento.  

                                                           
14

 Não fizemos qualquer levantamento na bibliografia atual para saber se alguma simulação computacional 

existente, contemple ao mesmo tempo, todos os aspectos positivos aqui elencados.  
15

 Link disponível em https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/photoelectric 
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Neste sentido, a simulação torna-se uma ferramenta importante no processo de ensino 

aprendizagem, pois proporciona aos estudantes acesso a uma ferramenta que não teriam no 

ensino tradicional (discutido na seção inicial do capítulo). Quando analisamos a figura 1, 

podemos perceber o fenômeno com detalhes, tanto do aparato experimental, quanto dos 

conceitos físicos envolvidos. 

Cabe salientar que optamos pela representação dessa simulação (que trata do conceito 

acima descrito) por que a mesma representa algumas das características que mais justificam o 

interesse por esse tipo de recurso. Uma delas, como já destacamos, é a possibilidade de 

realizar experimentos muito rápidos ou muito lentos ou impossíveis de realizarmos em uma 

sala de aula na escola Básica. Embora o interesse nesse trabalho seja relacionado ao estudo de 

Mecânica, utilizamos o Efeito Elétrico como ilustração. 

Outra simulação computacional do portal PhET que cabe destaque nessa seção é a 

denominada “Kit de Construção de Circuitos (DC)
16

”. A figura 2 ilustra a interface da 

simulação com um circuito simples montado. 

 

Figura 2 – Interface da simulação computacional “Kit de Construção de Circuitos (DC)” 
 

 

 

Fonte: Repositório PhET. 

A montagem de circuitos elétricos em Física não é uma tarefa das mais difíceis. Um 

circuito simples pode ser associado a três elementos, uma pilha ou bateria, fios condutores e 

uma lâmpada. A montagem do aparato experimental também não é de difícil execução. 

                                                           
16

 Link para acesso https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/circuit-construction-kit-ac 
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Mesmo com essas facilidades, pouco se observam reproduções de montagens de experimentos 

desse nível nas salas de aula, com raras exceções em escolas que dispõem de um laboratório 

experimental. 

A simulação computacional “Kit de Construção de Circuitos (DC)” disposta na figura 

2 disponibiliza todos os elementos do circuito em uma única página. Além dos elementos 

básicos, a simulação dispõe de outros mais avançados e a atividade pode avançar em grau de 

dificuldade, conforme o professor deseja. Além disso podemos perceber que até os elétrons 

são representados, o que seria impossível de representar em um experimento físico, por 

exemplo. 

Além disso, a simulação apresentada na figura 2 traz uma série de variações possíveis 

para as grandezas associadas ao fenômeno. Somado à importância e relevância do mesmo, 

temos uma ferramenta que acreditamos possuir um potencial muito grande para o 

desenvolvimento de atividades ou questões mais abertas, e que envolvam mais o aluno no 

desenvolvimento das atividades propostas. 

Não vamos deter mais tempo na discussão das potencialidades de determinadas 

simulações, pois são muitas características associadas a cada recurso. Cabe destacar que essas 

características por si só podem fornecer subsídios que favorecem a utilização das simulações 

em sala de aula, propondo uma alternativa a escassez de materiais. 

Seria imprudente, no mínimo, olhar para as simulações computacionais como uma 

espécie de panaceia, ou seja, uma ferramenta que, em si mesmo, significaria a solução para 

todos os problemas no ensino. Na verdade, elas podem apresentar os mesmos problemas de 

qualquer outra ferramenta se empregadas de maneira inadequada (MEDEIROS; MEDEIROS, 

2002). Destacamos alguns aspectos negativos, ou também entendidos como limitações desses 

recursos. 

Algumas limitações vão além das mencionadas anteriormente e estão direcionadas 

diretamente à estrutura das simulações computacionais. Medeiros e Medeiros (2002) apontam 

as principais: 

● Um sistema real é frequentemente muito complexo e as simulações que o 

descrevem são sempre baseadas em modelos que contém, necessariamente, 

implicações e aproximações da realidade (simplificação); 

● As modernas técnicas computacionais têm tornado as representações visuais e 

simulações computacionais fáceis. Ao mesmo tempo, contudo, elas têm criado 

uma tendência perigosa de um uso exagerado de animações e simulações, 

considerando-as como alternativas aos experimentos reais, como se tivessem o 

mesmo status epistemológico e educacional; 
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● O uso precoce de símbolos e métodos matemáticos que atuam como uma barreira 

de entrada para muitos estudantes, conduzindo-os a uma experiência de insucessos 

e resignação. 

Como efeito de análise e comparação, utilizamos a figura 2, que representa a 

montagem de um circuito elétrico simples, com apenas três elementos (pilha, fios condutores 

e uma lâmpada). Observamos na figura 2, por exemplo, que há alguns erros conceituais 

importantes. Inicialmente, percebemos que os portadores de carga têm as mesmas dimensões 

dos fios condutores e, ainda que são praticamente do diâmetro das pilhas. 

Ademais, quando analisamos o movimento das partículas carregadas, o movimento dá-

se sempre com velocidade constante, uniforme, não identificando nenhuma colisão dessas 

partículas com outras ou até mesmo com o fio. 

Esses dois aspectos, se não discutidos e trabalhados durante a atividade pelo professor, 

podem desenvolver no aluno concepções incorretas sobre os conceitos e fenômenos, 

claramente influenciados pela representação errônea da simulação computacional. Neste 

sentido, a discussão do modelo físico envolvido e das idealizações feitas na simulação 

computacional é de real importância e devem ser pensadas como parte importante da 

realização da atividade didática. 

Na tentativa de combater o insucesso das práticas de ensino e aprendizagem de Física 

na escola média e no ensino superior, as quais estão associadas diretamente a um ensino 

tradicional, o computador e as simulações computacionais têm sido apontados como uma 

alternativa viável na concepção de proporcionar um processo mais dinâmico e proveitoso para 

ambas às partes (SANTOS, 2006). 

 Entretanto, não podemos afirmar que esses recursos aparecem como forma de 

solucionar completamente os problemas apontados associados à prática educativa. Do 

contrário, eles somam-se como uma alternativa favorável ao professor, que, então, munido de 

diferentes estratégias pode chegar a um produto diferente. Conforme destaca Miro-Julia 

(2001), o excesso de entusiasmo acerca das novas tecnologias pode obscurecer o fato de que, 

com o seu uso, alguns conhecimentos e habilidades importantes estejam sendo 

inadvertidamente perdidos. 

Assim,  esse aspecto deve ser ressaltado, pois a figura do professor, em momento 

algum, deixa de ser fundamental, como mediador da tarefa de ensinar e aprender. O que 

continua a ser o seu trabalho é aprimorar as suas práticas e metodologias, a fim de buscar um 

leque maior de opções para uso em sala de aula (o que pode ir muito além de ferramentas 

digitais específicas como o computador). 
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2.6 PORTAIS DE SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS 

 

 

Materiais didáticos digitais de apoio à aprendizagem vêm sendo cada vez mais 

produzidos e utilizados em todos os níveis de ensino. Esses materiais são chamados Objetos 

de Aprendizagem (OA). Logo, a disponibilidade desses materiais apresenta-se como uma 

ferramenta útil no trabalho docente. Assim sendo, repositórios de OA proliferam na Internet, 

colocando à disposição do usuário recursos educacionais para facilitar a aprendizagem tanto 

no ensino a distância quanto no apoio ao ensino presencial (ARANTES, MIRANDA; 

STUDART, 2010). 

Para Amiel e Santos (2013), com o incentivo crescente para a utilização de novas 

mídias em espaços formais e não formais de ensino, há cada vez mais interesse na 

disseminação de recursos educacionais digitais. Nesse cenário, repositórios e bibliotecas 

digitais têm papel primordial. 

Os repositórios digitais tornam-se um alongamento do espaço possível para o 

professor, uma vez que vão além da sala de aula e invadem as casas dos estudantes. O docente 

passa a ter uma biblioteca digital, onde encontra os mais diversos recursos para estruturar as 

suas atividades didáticas, afinal, os recursos estão indexados em um mesmo espaço. A seguir, 

listamos alguns portais da rede que disponibilizam simulações computacionais e os 

caracterizamos, realizando uma breve discussão sobre cada um e alguns exemplos de 

simulações computacionais disponíveis. 

PhET
17

 - O projeto Physics Educational Tecnology (PhET) Simulações (sims) 

Interativas da Universidade de Colorado cria simulações interativas gratuitas de matemática e 

ciências. As simulações PhET baseiam-se em extensa pesquisa em educação e envolvem os 

alunos através de um ambiente intuitivo, estilo jogo, no qual os alunos aprendem através da 

exploração e da descoberta. O PhET disponibiliza em seu portal as simulações 

computacionais para serem usadas on-line ou serem baixadas gratuitamente pelos usuários 

que podem ser alunos, professores ou mesmo curiosos (ARANTES, MIRANDA; STUDART, 

2010).  

Para Araujo et al. (2015), as simulações existentes no PhET são bem planejadas, 

desenvolvidas e avaliadas antes de serem publicadas no Portal. Destacamos também a sua 

simplicidade na utilização, permitindo que o educando descubra sozinho novas formas de 

aprender. Em outros termos, antes mesmo de serem disponibilizadas, as simulações passam 

                                                           
17

 Link para acesso: https://phet.colorado.edu/pt_BR/ 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/research
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por um longo processo de desenvolvimento e pesquisa. Como destacam Arantes, Miranda e 

Studart (2010, p. 20): 

 

O grupo do PhET possui uma abordagem baseada em pesquisa, na qual as 

simulações são planejadas, desenvolvidas e avaliadas antes de serem publicadas no 

sítio. As entrevistas realizadas com diversos estudantes são fundamentais para o 

entendimento de como eles interagem com simulações e o que as torna efetivas 

educacionalmente. 

 

A figura 3 ilustra a interface inicial do repositório PhET: 

 

Figura 3 – Tela inicial do Portal PhET
18

 
 

 

 

Fonte: Repositório PhET. 

Tal qual exibido na figura 3 optamos por acessar a opção “entre aqui e simule”. Dessa 

forma, a página seguinte apresenta as simulações computacionais divididas pelas áreas do 

conhecimento (Física, Matemática, Ciências da Terra, Biologia e Química). Passando por um 

novo filtro, optamos pelas simulações relacionadas exclusivamente aos conteúdos de Física. A 

figura 4 ilustra a interface associada a essa escolha: 

 

 

                                                           
18

 Disponível em https://phet.colorado.edu/pt_BR/ 
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Figura 4 – Interface que representa as simulações computacionais do PhET
19

 
 

 

 

Fonte: Repositório PhET.  

 

Analisando a figura 4, percebemos que cada miniatura da tela central está associada a 

uma diferente simulação computacional. Mas os recursos aqui exibidos vão muito além de 

uma simples biblioteca digital. Depois de escolhida a simulação, o docente acessa uma página 

onde há exemplos de discussões e de aulas que foram abordadas a partir daquele recurso 

específico. As aulas estão disponíveis em diversos idiomas e o docente também pode 

contribuir com o repositório, proporcionando um espaço de interação a partir de pesquisa e 

ensino. Também há possibilidade do estudante utilizar as simulações dispostas nesse 

repositório de maneira auto instrutiva. Evidentemente, muitas delas não são autoexplicativas e 

então, necessitam de um acompanhamento realizado pelo docente.  

Todas as simulações são classificadas de acordo com o nível de ensino. Em Física, as 

simulações são agrupadas em sete categorias: Movimento; Trabalho, Energia e Potência; Som 

e Ondas; Calor e Termodinâmica; Eletricidade, Magnetismo e Circuitos; Luz e Radiação; e 

Fenômenos Quânticos. Essas categorias estão ligadas diretamente aos conteúdos dispostos na 

maioria das grades curriculares brasileiras, facilitando a classificação e o acesso de 

professores e alunos. 

                                                           
19

 Disponível em https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations 
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Merlot
20

 - O MERLOT é um programa da California State University, em parceria 

com instituições de ensino superior, sociedades profissionais e a indústria. Constitui-se em 

uma comunidade livre e aberta on-line, elaborada para o compartilhamento de recursos 

educacionais, de modo a contribuir para o processo de ensino-aprendizagem. A figura 5 

ilustra a interface inicial da página MERLOT
21

. 

 

Figura 5 – Tela inicial do MERLOT 
 

 

 

Fonte: Repositório MERLOT. 

 

Em seu portal, estão disponíveis 38.938 recursos educacionais. Especificamente para a 

Física, são 2.075 recursos, organizados nos seguintes temas e quantidades: Mecânica clássica 

(352); Termodinâmica e mecânica estatística (152); Oscilações e ondas (238); Eletricidade e 

magnetismo (343); Óptica (214); Física moderna (308); Mecânica quântica (111); e Geral 

(357).  

Em relação ao tipo de recurso educacional, são 155 animações e 884 simulações de 

Física, que podem ser utilizadas como mediação tecnológica para a abordagem dos conteúdos 

curriculares da disciplina. 

Acessando a página de pesquisa é disponibilizada uma série de ferramentas de 

pesquisa, onde o professor pode optar pelo tipo de recurso e tema de seu interesse. A figura 6, 

na sequência, ilustra a referida tela: 

                                                           
20

 MERLOT – Multimedia educational Resource for Learning and Online Teaching. Link para acesso: 

https://www.merlot.org/merlot/index.htm 
21

 Link para acesso https://www.merlot.org/merlot/index.htm 
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Figura 6 – Tela de pesquisa do Merlot
22

 
 

 
 

Fonte: Repositório MERLOT (ferramentas de pesquisa).  

 

Logo, é possível que o professor opte pelos mais diversos materiais disponíveis, 

conforme está exposto na figura 6. Essa multiplicidade de possibilidades possibilita o docente 

a concentração em ferramentas que respondam às suas necessidades, podendo passar de 

menor a maior grau de complexidade. 

Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE)
23

 - O BIOE é um repositório 

brasileiro de acesso aberto e gratuito, desenvolvido em software livre, disponível em três 

idiomas: português, inglês e espanhol. O BIOE está integrado ao Portal do Professor. O BIOE 

foi criado em 2008 pelo Ministério da Educação (MEC), em parceria com o Ministério da 

Ciência e Tecnologia, Rede Latino-americana de Portais Educacionais (RELPE), Organização 

dos Estados Ibero‐americanos (OIE) em parceria com universidades públicas e privadas 

brasileiras. O repositório é gerido pelo Ministério da Educação.  

O Banco Internacional de Objetos Educacionais é um portal para assessorar o 

professor. No banco, estão disponíveis recursos educacionais gratuitos em diversas mídias e 

idiomas (áudio, vídeo, animação/simulação, imagem, hipertexto, softwares educacionais) que 

atendem desde a educação básica até a superior, nas diversas áreas do conhecimento. Em 

outras palavras, disponibiliza, em um único local, uma infinidade de materiais e recursos que 

possam propiciar ao professor uma aula mais interativa e dinâmica. 

                                                           
22

 Link para acesso https://www.merlot.org/merlot/index.htm?action=find 
23

 Link para acesso: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ 
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Para Rodrigues, Junior e Shulunzen (2009, p. 7)  

 

O repositório educacional do BIOE é mais uma ferramenta digital pedagógica que 

visa aprimorar a inserção da Informática na Educação, pois por meio desses OE os 

professores poderão utilizar diversas ferramentas digitais, diferentes em seu 

cotidiano escolar, proporcionando desta forma, uma aula diferenciada e dinâmica, 

buscando promover a construção do conhecimento dos seus alunos. 

 

A figura 7 ilustra uma captura de tela da página inicial do Banco Internacional de 

Objetos Educacionais
24

: 

 

Figura 7 – Tela inicial do Banco Internacional de Objetos Educacionais 
 

 

 

Fonte: Repositório BIOE. 

 

Analisando a figura 7 a qual ilustra o portal, percebemos que os recursos estão 

divididos em seis classificações de ensino: (i) educação infantil, (ii) ensino fundamental, (iii) 

ensino médio, (iv) educação profissional, (v) educação superior e (vi) modalidades de ensino. 

Fazendo uma breve pesquisa pelo site, optamos pela opção “ensino médio”. 

Assim, na próxima página, é exibido o número de recursos associados a cada área do 

conhecimento. Só para a Física, o número de recursos disponibilizados nesse repositório é 

2191
25

, os quais estão divididos da seguinte forma: 

● Ensino Médio: Física: Animações/Simulações [927] 

● Ensino Médio: Física: Áudios [89] 

● Ensino Médio: Física: Experimentos Práticos [421] 

                                                           
24

 Link para acesso http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ 
25

 Número de recursos disponíveis na presente data (22/12/2017). 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/113/browse?type=title
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/114/browse?type=title
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/115/browse?type=title
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● Ensino Médio: Física: Hipertextos [8] 

● Ensino Médio: Física: Imagens [219] 

● Ensino Médio: Física: Softwares Educacionais [4] 

● Ensino Médio: Física: Vídeos [524]  

Observamos que os recursos disponíveis estão associados diretamente ao uso das TIC 

em sala de aula. Verificamos também que a maior parte dos recursos está associada a 

simulações computacionais. A figura 8 ilustra a interface do portal quando acessamos o link 

“animações/simulações
26

”: 

 

Figura 8 – Tela referente às simulações computacionais disponíveis no BIOE 
 

 
 

Fonte: Seção de simulações do repositório BIOE. 

 

Ao analisarmos a figura 8, percebemos que o repositório disponibiliza os recursos em 

ordem alfabética e também proporciona ao docente conhecer os autores dos trabalhos. 

Portal do Professor
27

 - Visando fomentar a participação dos professores em 

comunidades educacionais, com a oferta de conteúdos digitais, espaços de comunicação e 

outros elementos, foi criado pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC), em 2007 e  que 

iniciou a sua operação em 2008 (BIESHOLSKY, 2009). 

O portal do professor, como o próprio nome sugere, é um portal exclusivamente 

dedicado ao trabalho docente. Nele, o professor encontra uma vasta grande de recursos, que 

                                                           
26

 Link para acesso http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/113/browse?type=title 
27

 Link para acesso: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/116/browse?type=title
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/117/browse?type=title
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/119/browse?type=title
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/120/browse?type=title
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vão desde o modelo de aulas, disponibilizados pela comunidade, até mesmo a recursos 

digitais como simulações e vídeos.  

Segundo Biesholsky (2009, p.1), o Portal do Professor: 

 

...procura envolver os professores em comunidades virtuais visando a troca de 

experiências e ideias, o compartilhamento de conteúdos e atividades, o fomento à 

produção individual e coletiva de metodologias e materiais, o acesso a informações 

específicas da área entre outras atividades. 

 

Ainda, para esse mesmo autor, o Portal do Professor tem os seguintes objetivos: 

● Oferecer aos professores um ambiente para que, após a conclusão do curso, 

sintam-se incluídos em uma comunidade de pessoas que utilizam TIC na educação.  

● Disseminar experiências educacionais nas diferentes regiões do Brasil;  

● Oferecer recursos multimídia em diferentes formatos, assim como materiais de 

estudo, dicas pedagógicas, links para outros portais, ferramentas de autoria, dentre 

outros; 

● Favorecer a interação com o objetivo para reflexão crítica e trocas de experiências 

entre professores de diferentes locais, formação e interesses;  

● Oferecer um jornal eletrônico para atender a divulgação de eventos, ideias de 

nossos educadores, bem como uma revista eletrônica que permita a nossos 

professores exercer, de forma crítica, a divulgação de suas ideias e experiência. 

Para Rodrigues, Junior e Shulunzen (2009) o objetivo do Portal do Professor foi 

auxiliar os inúmeros profissionais ligados à Educação no processo de busca por novos 

recursos digitais e a ter acesso aos diversos Objetos Educacionais (OE) que se encontram 

espalhados pelas redes digitais como a Internet. 

A figura 9, a seguir, ilustra a tela inicial do Portal do Professor: 
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Figura 9 – Tela inicial do Portal do Professor
28

 
 

 
 
Fonte: Repositório Portal do Professor. 

 

Analisando a figura 9, notamos que o portal tem “links” como espaço de aula, 

multimídia, cursos e materiais, colaboração e links para outros endereços de sites de pesquisa. 

Dessa forma, ele torna-se um ambiente único no trabalho docente, pois concentra uma grande 

série de matérias diferentes. Proporciona também, por meio do link “colaboração”, um espaço 

de construção coletiva a partir da disponibilidade das aulas, assim como a avaliação delas 

pelos docentes que as utilizaram, tornando um processo extremamente produtivo e 

constantemente atualizado pelo corpo docente. 

Segundo o próprio portal, interagindo e colaborando, o professor pode trocar 

informações de diferentes maneiras e compartilhar o seu trabalho com educadores. Desse 

modo, é possível propiciar novos canais de comunicação entre docentes, valorizando as suas 

experiências de trabalho e fomentar estratégias pedagógicas mais criativas e inclusivas, de 

modo a tornar mais dinâmicas e interessantes as atividades dedicadas ao ensino e à 

aprendizagem.  

Quando clicamos no link “recursos
29

”, podemos passar para uma nova página onde 

estão disponibilizados diversos recursos de todas as áreas do conhecimento. Utilizando o 

campo de pesquisa com a palavra “Física”, aparecem 2656 diferentes recursos, que vão desde 

vídeos a páginas do Facebook. A figura 10 ilustra a interface da página: 

                                                           
28

 Disponível em http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html 

29
 O portal oferece materiais em diferentes níveis como vídeos, animações, simulações, áudios, hipertextos, 

imagens e experimentos práticos. São materiais previamente selecionados para atender a todos os componentes 

curriculares e temas relacionados. Texto disponível em http://portaldoprofessor.mec.gov.br/sobre.html.  
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Figura 10 – Tela do Portal do Professor referente à página recursos
30

 

 

 
 
Fonte: Repositório Portal do Professor. 

Assim, o professor, ao pesquisar temas de interesse no campo de pesquisa disposto no 

canto superior esquerdo da figura 10, perceberá os recursos associados a esse tema, dos quais 

três estão ilustrados nessa figura acima. 

Física Vivencial
31

 - Especificamente sobre o ensino de Física, temos o portal Física 

Vivencial. A página dispõe de uma série de recursos didáticos associados a diferentes 

conceitos Físicos. A figura 11 ilustra a interface inicial do portal: 

 

Figura 11 – Tela inicial do Física Vivencial 

 

 
Fonte: Repositório Física Vivencial. 

                                                           
30

 Disponível em http://portaldoprofessor.mec.gov.br/recursos.html 
31

 Link para acesso: http://www.fisicavivencial.pro.br/ 
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Observamos na figura 11 que cada uma das imagens apresentadas na tela representa 

um “hiperlink”, no qual os professores e estudantes, ao escolherem um tema, podem percorrer 

diversos caminhos, com textos, vídeos, animações, jogos e atividades de perguntas e 

respostas. A figura 12 ilustra a tela associada ao conceito Trabalho, Energia e Potência. 

 

Figura 12 – Tela associada ao estudo do trabalho e energia no Física Vivencial
32

 
 

 

 

Fonte: Repositório Física Vivencial 

 

Ao optarmos por alguns dos balões coloridos que circundam o tema central, temos 

acesso a vários recursos sobre o conceito. O caminho sugerido pelo esquema do portal 

disponibilizado na figura 12, parte do texto de apresentação, estudo da parte conceitual, vídeo, 

simulação computacional e resolução de alguns exercícios. 

Graxaim
33

 - O site graxaim.org desenvolve e disponibiliza simulações 

computacionais de Física interativas e com fins unicamente didáticos. Essas simulações são 

projetadas para serem incorporadas em atividades didáticas de qualquer professor que tenha o 

interesse de utilizá-las, de forma livre e gratuita, ou seja, cabe ao professor – interessado em 

utilizar esses recursos – desenvolver as suas próprias atividades, fazendo uso das simulações 

como ferramentas para tal. Logo, o professor não encontra nesse repositório nenhum exemplo 

de aula, descrição de atividade ou de discussão que faça o uso da simulação desenvolvida. 

 Essa opção é feita deliberadamente para que o docente possa empregar esses recursos 

de modo flexível, de acordo com as suas necessidades e objetivos. Atualmente, o site 

                                                           
32

 Disponível em http://www.fisicavivencial.pro.br/mapacondigital/140 
33

 Link para acesso: www.graxaim.org 
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graxaim.org disponibiliza simulações de: (1) cinemática; (2) termodinâmica; (3) mecânica 

estatística.  

A figura 13 ilustra a interface inicial do Graxaim: 

 

Figura 13 – Tela inicial do Graxaim 
 

 

 

Fonte: Repositório Graxaim. 

 

As principais características dos OA desenvolvidos pelo grupo são (PASTORIO, 

2014): 

●  Portabilidade didática: um OA Graxaim pode ser empregado em diferentes tipos 

de atividades didáticas, tais como aulas/demonstrações, proposição de problemas 

(abertos e fechados), trabalhos em grupo, entre outros. Portanto, o aplicativo em si 

não se constitui como uma Atividade Didática (AD), pois tratamos apenas como 

uma ferramenta e isso dá a liberdade ao docente para utilizá-lo de acordo com os 

seus objetivos e necessidades.  

● Interatividade: esses aplicativos simulam modelos físicos. Dessa maneira, o 

estudante pode variar certos parâmetros desse modelo e, então, observar/investigar 

quais são as consequências disso. Existe variação no grau de interatividade entre as 

simulações computacionais construídas, algumas são pouco interativas e outras 

possuem um grau de interatividade maior. 
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● Representação visual sintética: o OA graxaim simula o modelo físico e não sistema 

físico real. Em outras palavras, a sua interface deve deixar claro para o estudante 

que está simulando um modelo de um sistema físico e não o sistema real em si. 

Esse aspecto é fundamental na simulação computacional. 

● Portabilidade computacional: essa característica está associada ao fato que esses 

aplicativos podem ser facilmente incorporados a páginas de web e executados no 

próprio navegador de internet, independentemente do sistema operacional 

utilizado, isto é, sem a necessidade de instalação no computador. 

 

 

2.7 PORTAL UTILIZADO 

 

 

 Como o presente trabalho envolve a utilização de simulações computacionais em 

algumas atividades didáticas (esse aspecto será abordado no capítulo 5 que trata das 

características dessas atividades) é de nosso interesse escolher um dentre todos os portais 

apresentados.  

 Escolhemos as simulações computacionais do portal Graxaim. Essa escolha se dá em 

alguns aspectos, dos quais destacamos: 

- Criação própria: as mesmas são elaboradas e desenvolvidas pelo grupo de pesquisa e por 

esse aspecto, são construídas com as especificidades que o docente julgar necessária; 

- Interatividade: as simulações desenvolvidas nesse portal são altamente interativas; 

- Parametrização das questões: As simulações permitem que as variáveis sejam 

parametrizadas. Logo, isso permite que resolvam os mesmos problemas, mas com grandezas 

diferentes; 

- Análise dos dados: as simulações geram um número grande de dados, que serão úteis na 

solução dos problemas das atividades didáticas propostas; 

- Software matemático: para a análise dos dados oriundos da simulação computacional é 

necessário que o estudante escolha um software matemático de uso geral. 
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2.8 AMBIENTE DE COMPUTAÇÃO NUMÉRICA 

 

 

 Pastorio (2014) destaca que são muitas as competências que o estudante deve 

desenvolver para trabalhar com ferramentas tecnológicas, como por exemplo, competências 

para elaboração de textos, elaboração de apresentações multimídias, pesquisas em múltiplas 

fontes, trabalhar com colegas em ambientes virtuais e manipular, e ainda para comparar e 

analisar dados numéricos.  

Muitas dessas (como as quatro primeiras citadas), o aluno desenvolve bem durante sua 

escolaridade (em geral, através da prática, percebemos que os estudantes realizam atividades 

com esse gênero). Porém a última inexiste na grande maioria das atividades desenvolvidas no 

nível médio, e muitos estudantes não conseguem nem desenvolver atividades em planilhas de 

cálculo. Somado a isso, atualmente, a resolução de problemas de ciências e engenharias 

requerem o desenvolvimento desta competência a partir de um Ambiente de Computação 

Numérica, que então precisam ser trabalhadas o quanto antes nas salas de aula 

(SAUERWEIN; SAUERWEIN, 2011).  

Um ACN pode ser um aplicativo ou um software numérico, onde se desenvolve uma 

variedade de operações matemáticas e de engenharia, associadas, por exemplo, ao cálculo 

diferencial, matrizes, ou simplesmente a operações básicas como soma e subtração 

(PASTORIO, 2014). Além disso, muitos desses ACN também proporcionam a construção e 

análise de gráficos, a partir da inserção de um conjunto de dados na interface. Dentre os 

ambientes mais conhecidos, destacam-se alguns como o Matlab, o Scilab, o Octave e ainda o 

FreeMat. Geralmente estes softwares são desenvolvidos a partir do uso de linhas de comando.  

Disponibilizar o aprendizado deste tipo de software, o quanto antes, pode proporcionar 

que estudantes do nível médio já alcancem o ensino superior munidos desta experiência, desta 

forma, o docente do nível superior receberia estudantes mais preparados, principalmente em 

áreas de matemática, engenharias e afins. 

 

 

2.8.1 Octave 

  

 

 Como afirmamos anteriormente, na seção que abordou as SC, uma das principais 

características da simulação computacional G/MP (escolhida para o desenvolvimento de 
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algumas atividades nesse trabalho), é que a mesma gera uma grande quantidade de dados. 

Com isso, através dos problemas dispostos nas atividades, o aluno deve analisá-los da 

maneira que achar mais adequada. Esta escolha deve, necessariamente, cair sobre a definição 

de um pacote matemático de uso geral.  

Dessa forma, para as atividades didáticas que fossem baseadas nessa simulação era 

necessária a utilização de um ACN. Escolhemos o software Octave para o desenvolvimento 

das mesmas. E a escolha justifica-se pelos seguintes fatores:  

- Interface simples, com linhas de comando, de tal forma que proporcionaria ao aluno um 

novo conhecimento, um aprendizado sobre técnicas de informática distintas das que já 

conhece. O que está diretamente ligado ao domínio de competências ligadas ao uso deste tipo 

de programa;  

- Compatibilidade com o Matlab (99% das funções de ambos os pacotes são equiparadas);  

- Gratuito e disponível na rede para download (isto possibilitou proporcionar aos alunos um 

equipamento sem custo e de fácil acesso, diferentemente do Matlab, que somente está 

disponível para compra); 

- Disponível para os três sistemas operacionais mais utilizados: Apple, Linux e Windows, o 

que proporciona certa facilidade do estudante poder trabalhar com o software no sistema 

operacional em que utiliza. Além disso, este pacote matemático também está disponível para 

tablets, o que proporciona acesso a estas ferramentas em qualquer lugar e horário.  

Em relação ao que chamamos de linhas de comando, o uso deste artefato pode parecer 

intimidatório para alunos acostumados a só usar interfaces gráficas, porém cumpre lembrar 

que a linha comando do Octave é uma maneira de introduzir o aluno a uma linguagem de 

programação de alto nível. O que por si só, representa uma importante competência a ser 

desenvolvida.  

Quando apresentamos a comparação com o Matlab, do qual o Octave aproxima-se 

muito em termos de suas funções básicas e avançadas, objetivamos frisar que o primeiro é, na 

prática, um padrão para a resolução de problemas associados a cálculos numéricos e também 

para análise gráfica. Desta forma, justificamos sua importância no contexto acadêmico e a 

escolha de um software alternativo com execução semelhante, mantendo assim o êxito dos 

instrumentos para a realização das atividades didáticas.  

 

 

 





3 FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS PARA A SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 

DIDÁTICAS 

 

 

Neste capítulo, apresentamos duas ferramentas tecnológicas para auxílio no trabalho 

do docente no desenvolvimento da sequência didática, procurando o equacionamento da 

problemática apresentada. Uma aposta no desenvolvimento de um portal de repositório e 

envio de atividades (portal “gxq”) e o outro na correção automática de determinadas 

atividades. Na sequência, definimos e caracterizamos cada um desses recursos. 

 

 

3.1 PORTAL “GXQ” 

 

 

 O portal gxq foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa Métodos e Processo de Ensino e 

Aprendizagem em Ciências (MPEAC) e tem o objetivo de ser o repositório de todas as 

informações e atividades necessárias para a disciplina. 

 Pastorio (2014) desenvolveu uma série de atividades didáticas computacionais com 

uma turma de estudantes de engenharia de uma universidade pública. As atividades eram 

disponibilizadas em um site Drupal
34

. 

Com o Drupal, é possível adicionar usuários e criar documentos para eles. Permitindo 

ou não o acesso a determinado conteúdo, cada usuário possui uma atribuição dentro do site, 

logo uns podem ter mais atribuições que outros, como é o caso do docente que deve controlar 

o site. Alguns podem apenas visualizar, enquanto outros podem contribuir no gerenciamento 

do site, alguns podem produzir e adicionar conteúdo. Edição e remoção de conteúdos, 

geralmente, são atribuídos somente aos administradores do site. 

Contudo, o uso desse tipo de site acabou se tornando insuficiente. Com a evolução dos 

processos de aplicação dessa proposta, através dele, faltaram algumas ferramentas úteis, que 

facilitariam o processo, tanto pelo professor, quanto para o estudante. Dessa forma, foi 

desenvolvido o portal “gxq”. 

                                                           
34

 O Drupal é um CMS (Content Management System) ou Sistema de Gerenciamento de Conteúdo, em software 
aberto (Open Source), usado principalmente para criar e gerenciar sites. Por se tratar de um software aberto ele 
possui uma comunidade que está constantemente trabalhando para a sua atualização. Cabe salientar que o site 
não estava hospedado no endereço da UFSM. 

 



64 

 

Ou seja, foi desenvolvido um portal exatamente contendo as ferramentas mais 

adequadas às nossas necessidades. Esse portal foi criado e é mantido pelo grupo de pesquisa 

MPEAC. Cada aspecto pensado no sistema foi desenvolvido com um propósito bem definido, 

associado a uma necessidade específica de aplicação do grupo. Dessa forma, utilizamos esse 

portal com a convicção que ele possibilita desenvolvimento completo da estrutura das 

atividades. 

 

 

3.1.1 Interface 

 

 

 O portal “gxq” inicia com uma tela de login, na qual o estudante e o professor devem 

incluir as informações de login, para, então, acessarem o site. A figura 14, ilustra a tela de 

entrada no site
35

. 

 

Figura 14 - Tela inicial do “gxq” 
 

 

 

Fonte: Portal gxq. 

 

Na figura 14, verificamos que não há nenhuma informação disponível, a menos que 

seja feito o login no site. Esse processo é importante, pois evita que alunos e pessoas não 

envolvidas nas atividades adentrem ao portal, muito embora para que possam realizar o 

acesso os participantes precisam de senha. 

                                                           
35

 Link para acesso http://boltz.ccne.ufsm.br/gxq/dioni/fis1 

http://boltz.ccne.ufsm.br/gxq/dioni/fis1
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Uma vez “logado” existem duas possibilidades: i) administrador (função do professor) 

e ii) estudante (visão do aluno). O professor, no uso de suas atribuições, é quem determina o 

que será visível e disponibilizado no site, por isso, a sua função vai além dos alunos. Cabe 

destacar que abordaremos as interfaces do site a partir do olhar do professor (a visualização 

do site no perfil dos estudantes é diferente). A figura 15 ilustra a interface inicial de entrada 

para um perfil administrador (professor): 

 

Figura 15 – Tela que ilustra o perfil do professor
36

 
 

 

 

Fonte: Portal gxq. 

 

Na figura 15, notamos no perfil superior do site duas opções importantes: 

● User: nessa opção o professor pode inserir os estudantes matriculados nas turmas 

associadas. 

● Gerenciamento do grupo: nessa opção, o professor gerencia os alunos matriculados, 

podendo fazer alteração nos perfis já existentes (como, por exemplo, alterar o e-mail 

cadastrado ou a senha do estudante). 

Ainda na figura 15, no menu abaixo do anterior, encontramos a opção “Atividades”. É 

nesse espaço que são disponibilizadas todas as atividades que serão desenvolvidas no 

semestre
37

. Na figura 16, ilustramos uma interface dessa opção: 

 

  

                                                           
36

 Link para acesso http://boltz.ccne.ufsm.br/gxq/dioni/fis1/init 
37

Nesse caso específico, fizemos referência a todas as atividades desenvolvidas fora da sala de aula. 

http://boltz.ccne.ufsm.br/gxq/dioni/fis1/init
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Figura 16 – Tela que ilustra a página das atividades
38

 
 

 

 

Fonte: Portal gxq. 

 

Na figura 16, percebemos que as atividades são disponibilizadas por ordem de 

prioridades (esse fator é variável, mas é mais comum estar relacionado ao prazo de entrega). 

No lado direito, está informada a data e o horário de fechamento do campo de submissão da 

atividade. Com essa informação, o estudante pode programar o desenvolvimento da atividade. 

Cabe destacar que o sistema envia, por e-mail, que o prazo de submissão da atividade está 

próximo de encerrar.  

Logo após a informação sobre o prazo de envio, ainda, na mesma linha horizontal, 

aparecem três opções: 

● GA (gerenciar atividades): nessa primeira opção, o professor pode gerenciar as 

atividades abertas e fechadas, como, por exemplo, alterar o prazo de envio ou até 

mesmo o título e descrição dela. 

                                                           
38

 Link para acesso http://boltz.ccne.ufsm.br/gxq/dioni/fis1/list 
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● GS (gerenciar submissões): nessa alternativa, o professor pode acompanhar e controlar 

o número de submissões propostas até o momento. Inclusive, caso necessário, o 

docente pode excluir alguma submissão já efetuada. 

● GC (gerenciar correções): nessa opção, o professor tem acesso ao sistema de correção 

da atividade. Nesse espaço, será desenvolvida a etapa de correção e feedback das 

atividades para o aluno. 

Nessa opção “GC”, o professor avalia o rendimento do aluno. A figura 17, ilustra o espaço 

disponível para a avaliação das atividades
39

. 

 

Figura 17 – Tela que ilustra a interface de avaliação disponível para o professor 
 

 

 

Fonte: Portal gxq. 

 

Na figura 17, observamos que as questões aparecem separadas na atividade e o 

professor pode efetuar a análise e o comentário individual. Uma vez que os pesos de cada 

questão já estão previamente definidos, o portal definirá a nota automaticamente. Ainda há a 
                                                           
39 Link para acesso http://boltz.ccne.ufsm.br/gxq/dioni/fis1/vcor?tid=22&kind=ugc&sel=classid&id=13 

http://boltz.ccne.ufsm.br/gxq/dioni/fis1/vcor?tid=22&kind=ugc&sel=classid&id=13
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possibilidade de o professor inserir um comentário final para o estudante sobre o seu 

aproveitamento na atividade. 

Evidentemente, para a interface dos alunos, as opções diminuem. Para esse perfil, as 

duas únicas opções são atividades e correções. Na opção atividade, o aluno visualiza todas as 

tarefas disponíveis e finalizadas. Já na opção correção, o aluno percebe as notas relacionadas 

ao seu aproveitamento nas atividades didáticas já encerradas.  

 

 

3.1.2 Cadastro dos estudantes 

 

 

O cadastro dos alunos no site “gxq” é feito pelo docente (ou pela pessoa que 

desempenha essa tarefa). Para inserir um estudante novo no sistema, é necessário que ele 

tenha e-mail válido, nome completo, senha e turma. Ao mesmo tempo em que é cadastrado, é 

criado um código de dois dígitos que o aluno usará para toda a disciplina, o qual é conhecido 

como código de turma. Na sequência, a figura 18 ilustra o sistema no qual é feito o cadastro 

de todos os estudantes: 

 

Figura 18 – Interface que representa o sistema de cadastro dos estudantes
40

 
 

 
 

Fonte: Portal gxq.  

                                                           
40

 Link para acesso http://boltz.ccne.ufsm.br/gxq/dioni/fis1/mngg?act=insu 

http://boltz.ccne.ufsm.br/gxq/dioni/fis1/mngg?act=insu
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Na figura 18, verificamos que os campos de preenchimento são: 

● Username (apelido) – nome utilizado para login no site e que aparecerá no perfil do 

estudante na realização das tarefas. O sistema informa caso o nome escolhido já tenha 

sido cadastrado anteriormente, garantindo, assim, nomes diferentes a todos os usuários 

da plataforma.  

● E-mail – nesse campo, deve ser preenchido o e-mail que o estudante informar. O 

portal não verifica a veracidade e tampouco a existência do endereço de e-mail 

digitado. Trata-se de um processo minuciosos e exige cuidados. 

● Password – esse campo é utilizado para cadastro de uma senha provisória. Uma senha 

é definida como padrão e o estudante pode, depois de cadastrado, “logar-se” no site e 

efetuar uma alteração de senha. 

● Nome Completo – nesse campo, deve ser preenchido o nome completo do estudante. 

Trata-se de um campo opcional e o não preenchimento do campo não acarreta nenhum 

problema. 

● Número – nesse campo, será preenchido o número de referência para o estudante na 

disciplina. Esse código de dois dígitos será necessário para a realização de todas as 

atividades. 

● Classe – esse campo representa as múltiplas turmas da plataforma. Dentre as 

possibilidades, ao ser cadastrado, o aluno é inserido na sua turma, previamente 

colocado no site pelo docente. 

O processo de cadastro é rápido, durando menos de um minuto para cada estudante. 

Uma vez cadastrado, se o e-mail estiver correto, o portal envia para o endereço cadastrado um 

e-mail de confirmação, em que o aluno deve confirmar e validar o seu cadastro. É somente 

após essa etapa que o aluno terá acesso ao site às atividades que estão programadas para o 

semestre letivo. 

 

 

3.2 AUTO MULTIPLE CHOICE
41

 

 

 

O Auto Multiple Choice (AMC) é um software de correção automática de questões. O 

AMC é uma ferramenta tecnológica que permite agilizar o processo de correção das 

                                                           
41

 https://www.auto-multiple-choice.net/ 
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atividades. Semelhante ao que acontece em exames vestibulares
42

 e provas de concursos, a 

leitura dos cartões respostas é feita toda através de um software desse gênero. 

Quando analisamos as questões das provas de vestibulares, observamos que a maioria 

delas é do tipo múltipla escolha. Contudo, aqui, a maioria das questões não envolve essa 

opção. Os problemas utilizados e que necessitam de correção automática são exclusivamente 

numéricos, ou seja, o aluno optará por marcar o número que responde o problema. 

Inicialmente, o professor parametriza
43

 as questões no AMC, para que, mais tarde, ao 

“passar” o teste na correção, efetue automaticamente a avaliação da parte numérica. A figura 

19 ilustra os campos disponíveis para a resposta em um dos testes disponibilizados. 

 

Figura 19 – Interface que representa as opções de resposta em um teste 
 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Na figura 19, observamos três problemas e, em todos eles, temos uma série de caixas 

retangulares que os alunos devem selecionar para resolvê-lo. Quando a avaliação for 

                                                           
42

 Por exemplo, no Exame Nacional do Ensino Médio e outros vestibulares do país. 
43

 A parametrização dos problemas que foram desenvolvidos na presente pesquisa, sempre obedeceu a seguinte 

estrutura: quatro versões diferentes, distribuídas em sala de aula. Logo, na mesma turma, os estudantes 

realizavam problemas com grandezas diferentes.  
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realizada, o software, a partir dos dados inseridos inicialmente pelo professor, reconhecerá as 

respostas. A figura 20 ilustra a correção desse teste. 

 

Figura 20 – Interface que representa a avaliação do teste pelo AMC 
 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Na figura 20, percebemos que, ao lado de cada questão, o AMC pública o 

aproveitamento do aluno. Na página superior, é publicado o somatório final do 

aproveitamento. Como vemos, esse estudante teve nota máxima. Caso erre alguma resposta 

dos problemas, o software marca a resposta correta e a exibe para o aluno. 

 Ao término da correção, somada a análise da justificativa (não publicada na 

representação, pois é manual), o professor publica a avaliação. Essa publicação é individual, 

sendo que o software envia para cada estudante a nota e também essa ficha devidamente 

corrigida.  

 Como temos a parte de justificativa
44

, o software permite que coloquemos algum 

comentário na própria imagem, através de uma opção de edição de imagens que o próprio 

AMC disponibiliza
45

. Dessa forma, além de corrigir automaticamente as questões numéricas, 

analisamos a justificativa e finalizamos a avaliação. A figura 21, em continuidade, ilustra um 

comentário de uma avaliação de justificativa. 

  

                                                           
44

 Além da parte numérica, os problemas têm uma parte de justificativa. 
45

 O AMC, em sua versão original, não disponibiliza essas ferramentas. Logo, essa é uma inovação proposta pelo 

grupo. 
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Figura 21 – Interface que representa o comentário apresentado para uma resposta 
 

 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Na figura 21, notamos algumas marcações em vermelho, as quais representam os 

comentários colocados no AMC. Esse comentário é um indicativo para que o aluno perceba 

onde cometeu o erro na atividade. 

 Utilizamos o AMC em todas as atividades de lápis e papel
46

. Acreditamos que essas 

funções descritas anteriormente são de extrema valia e podem proporcionar um processo 

avaliativo mais rápido e efetivo. 

 

 

 

 

                                                           
46

 Atividades de lápis e papel devem ser entendidas como atividades que utilizam etapas de resolução de 

problemas em lápis e papel. Nesse trabalho, isso aparece nas atividades denominadas testes presenciais e provas. 



4 METODOLOGIA DE PESQUISA  

 

 

Neste capítulo, iniciamos realizando uma classificação da presente pesquisa em 

relação aos tipos de pesquisas em educação. Além disso, caracterizamos a concepção de 

pesquisa em Educational Design Research, apontando para o desenvolvimento de dois 

aspectos em especial: teórico e prático. Por fim, apresentamos uma das possíveis abordagens 

de sequência didáticas que se encaixa na concepção de pesquisa adotada. 

 

 

4.1 CLASSIFICAÇÃO DE PESQUISA 

 

 

 A pesquisa é parte central no desenvolvimento da Ciência. A pesquisa científica é o 

resultado de um inquérito ou exame minucioso, realizado com o objetivo de resolver um 

problema, recorrendo, para tal, a procedimentos científicos (GERHADT, SILVEIRA; 2009). 

Acreditamos ser importante compreender as classificações que esta pesquisa tem, 

conforme a literatura da área. Dessa forma, organizamos a classificação de acordo com quatro 

aspectos: 

- Quanto à abordagem; 

- Quanto à natureza;  

- Quanto aos objetivos; 

- Quanto aos procedimentos. 

 A seguir, abordamos e caracterizamos cada um desses aspectos. 

 

 

4.1.1 Quanto à abordagem 

 

 

 Segundo Gerhadt e Silveira (2009), a pesquisa pode classificar-se em duas maneiras 

quanto a sua abordagem: (i) qualitativa e (ii) quantitativa. Este trabalho, em nossa opinião, 

deve ser classificado como uma pesquisa qualitativa. 

 Ademais, os autores destacam que a pesquisa qualitativa não se preocupa com uma 

representação numérica, mas com o aprofundamento da compreensão de um grupo social 
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específico. Logo, a ênfase não é dada na interpretação de dados numéricos, porém na 

compreensão do grupo. 

 Conforme destacam Gerhadt e Silveira (2009), a pesquisa qualitativa preocupa-se, 

portanto, com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais.  

 Neste sentido, Minayo (2001) ressalta que: 

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 

relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis. Aplicada inicialmente em estudos de Antropologia e 

Sociologia, como contraponto à pesquisa quantitativa dominante, tem alargado seu 

campo de atuação a áreas como a Psicologia e a Educação. 

 

 A pesquisa qualitativa, em geral, faz com que a proximidade do pesquisador em 

relação aos fenômenos estudados seja maior, uma vez que as fontes de dados, muitas vezes, 

provêm de diferentes variáveis. 

 Bogdan e Biklen (1982) discutem o conceito de pesquisa qualitativa apresentando 

cinco características básicas que configurariam esse tipo de estudo. 

- A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como a sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como o principal instrumento. Segundo os dois autores, a pesquisa qualitativa 

supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está 

sendo investigada, através do trabalho intensivo de campo.  

- Os dados coletados são predominantemente descritivos. O material obtido nessas pesquisas 

é rico em descrições de pessoas, situações e acontecimentos; inclui transcrições de entrevistas 

e de depoimentos, fotografias, desenhos e extratos de vários tipos de documentos. Citações 

são frequentemente usadas para subsidiar uma afirmação ou esclarecer um ponto de vista. 

Todos os dados da realidade são considerados importantes.  

- A preocupação com o processo é muito maior do que com o produto. O interesse do 

pesquisador ao estudar um determinado problema é verificar como ele manifesta-se nas 

atividades, nos procedimentos e nas interações cotidianas.  

- O "significado" que as pessoas dão às coisas e à vida são focos de atenção especial pelo 

pesquisador. Nesses estudos, há sempre uma tentativa de capturar a "perspectiva dos 

participantes", isto é, a maneira como os informantes encaram as questões que estão sendo 

focalizadas. Ao considerar os diferentes pontos de vista dos participantes, os estudos 

qualitativos permitem iluminar o dinamismo interno das situações, geralmente, inacessível ao 

observador externo. 
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-. A análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. Os pesquisadores não se 

preocupam em buscar evidências que comprovem hipóteses definidas antes do início dos 

estudos. As abstrações formam-se ou consolidam-se basicamente a partir da inspeção dos 

dados num processo de baixo para cima. 

 

 

4.1.2 Quanto à natureza 

 

 

 Segundo Gerhadt e Silveira (2009), a pesquisa pode classificar-se em duas maneiras 

quanto a sua natureza: (i) pesquisa básica e (ii) pesquisa aplicada. Este trabalho, em nossa 

concepção, deve ser classificado como uma pesquisa aplicada. Para os referidos autores, uma 

pesquisa aplicada é caracterizada como gerar conhecimentos para aplicação prática, os quais 

são dirigidos à solução de problemas específicos. Ela envolve verdades e interesses locais. 

 

 

4.1.3 Quanto aos objetivos 

 

 

 Para Gil (2007), com base nos objetivos, é possível classificar as pesquisas em três 

grupos: (i) exploratória, (ii) descritiva e (iii) explicativa. Este trabalho, em nossa leitura, é 

uma pesquisa de cunho explicativo. 

 De acordo com Gil (2002), a pesquisa pode ser classificada como uma pesquisa 

explicativa, que tem como preocupação central identificar os fatores que determinam ou que 

contribuem para a ocorrência de um determinado fenômeno. 

 No contexto de nossa pesquisa, o objetivo geral consiste em investigar em que medida 

o desenvolvimento de uma série de atividades didáticas avaliativas (com características 

distintas) contribui para o desenvolvimento de um ritmo contínuo de estudo nos alunos.  

 Assim, buscaremos aprofundar o conhecimento da realidade, explicando a razão e o 

porquê das coisas (GIL, 2007), a partir da análise dos resultados obtidos com a 

implementação das atividades didáticas em sala de aula. 
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4.1.4 Quanto aos procedimentos 

 

 

 Para desenvolver-se uma pesquisa, é indispensável selecionar o método de pesquisa a 

utilizar. De acordo com as características da pesquisa, poderão ser escolhidas diferentes 

modalidades de pesquisa. 

 Segundo Gerhadt e Silveira (2009), a pesquisa pode classificar-se em doze maneiras 

quanto aos procedimentos utilizados: (i) experimental, (ii) bibliográfica, (iii) documental, (iv) 

campo, (v) ex-post-facto, (vi) levantamento, (vii) survey, (viii) estudo de caso, (ix) 

participante, (x) pesquisa ação, (xi) etnográfica e (xii) etnometodológica. 

 Cabe destacar que os limites de cada uma das classificações anteriormente 

mencionadas, muitas vezes, sobrepõem-se, indicando que algumas pesquisas podem envolver 

mais de um procedimento. Logo, é difícil classificar a pesquisa em termos de um único 

procedimento. 

 Em conformidade com os autores, este trabalho pode ser classificado como um estudo 

de caso.  

 Para Fonseca (2002, p. 33): 

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem 

definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou 

uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma 

determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando 

descobrir o que há nela de mais essencial e característico. O pesquisador não 

pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe. 

O estudo de caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva interpretativa, que 

procura compreender como é o mundo do ponto de vista dos participantes, ou uma 

perspectiva pragmática, que visa simplesmente apresentar uma perspectiva global, 

tanto quanto possível completa e coerente, do objeto de estudo do ponto de vista do 

investigador. 

 

 Para Alves-Mazzotti (2006, p. 640), os exemplos mais comuns para esse tipo de 

estudo são os que focalizam apenas uma unidade: um indivíduo, um pequeno grupo, uma 

instituição, um programa ou um evento. 

  Neste sentido, Ludke e André (2003) salientam que o estudo caso é sempre bem 

delimitado, devendo ter os seus contornos claramente definidos no desenrolar do estudo. O 

caso pode ser similar a outros, mas é, ao mesmo tempo, distinto, pois tem um interesse 

próprio, singular. Segundo Goode e Hatt (1968), o caso destaca-se por constituir uma unidade 

dentro de um sistema mais amplo. Nesse contexto, o interesse por esse procedimento dá-se 

naquilo que lhe é particular, específico, dentro do sistema mais complexo que ele está 

inserido. 
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4.2 EDUCATIONAL DESIGN RESEARCH 

 

 

 As pesquisas em EDR iniciaram aproximadamente nos anos noventa e têm se 

desenvolvido nos últimos anos em diversos países e diferentes contextos (KNEUBIL; 

PIETROCOLA, 2017). Embora possamos encontrar diversos termos diferentes relacionados a 

essa concepção de pesquisa, sintetizamos aqui trabalhos associados a design educacional 

apenas. 

 Como se trata de uma concepção de pesquisa nova, a EDR pode assumir diferentes 

nomes e termos. Embora a EDR contenha elementos centrais que a caracterizam, ela pode 

apresentar variações de enfoques (ou de ênfase ou de métodos), isto é, múltiplas perspectivas 

(MCKENNEY; REEVES, 2012). Por isso, a EDR vem sendo referida na literatura por 

diversas denominações, tais como Design-Based Research, Development Research, Design 

Experiments, Formative Research, Educational Design Research.  

 Segundo Bittencourt e Struchiner (2015), a sua difusão e produção acadêmica 

desenvolveram-se, especialmente, nos últimos anos. Isso pode ser justificado pelo fato da 

metodologia EDR poder ser considerada como uma alternativa a metodologias de pesquisa 

mais antigas e tradicionais, como aquelas associadas a desenvolvimentos experimentais em 

práticas educativas.  

 Os contextos de aplicação de EDR são muito amplos e vão além de uma única área. 

Podemos encontrar trabalhos associados à EDR relacionados com o design educacional, nas 

mais diversas áreas (como, por exemplo, em Física, Química, dentre outras aqui não 

especificadas). 

 Pesquisas que envolvem o design educacional produzem necessariamente duas 

contribuições principais: uma para a compreensão teórica e outra para uso aplicado (uma 

intervenção que resolve um problema identificado na prática) (MCKENNEY; REEVES, 

2012). 

 DBR-Collective (2003) define a EDR como uma pesquisa que combina 

empiricamente a pesquisa educacional teórica com ambientes de aprendizagem de um 

contexto particular (problemas práticos). 

 

Métodos da Design-Based Research podem compor uma metodologia coerente que 

conecta pesquisas teóricas com a prática educacional. Vislumbrando ao mesmo 

tempo o design de uma intervenção e suas especificações como objetos de pesquisa, 

a pesquisa em EDR pode produzir explicações robustas de práticas inovadoras e 

prover princípios que podem ser usados por outros pesquisadores, para serem 

aplicados em novos conjuntos/contextos. Design-Based Research, fundamentando-
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se em suas próprias necessidades, restrições e interações de práticas locais podem 

prover uma lente para o entendimento de como demandas teóricas sobre o ensino e a 

aprendizagem podem ser transformadas em aprendizagem efetiva em conjuntos 

educacionais (DBR-COLLECTIVE, 2003, p. 8, tradução nossa). 

 

Para Bittencourt e Struchiner (2015), a EDR propõe aliar pesquisa e estratégias 

pedagógicas inovadoras (em geral, na forma de sequências didáticas), potencializando o 

conhecimento sobre o processo e contribuindo para a sua melhoria, através de constante 

evolução, proposta por intermédio da parceria entre pesquisadores em educação, professores e 

estudantes em contextos reais de aprendizagem.  

Mas a preocupação com a parte prática e teórica não é pontual na EDR. A pesquisa 

baseada em design (ou design educacional) deve gerenciar o processo de aplicação da 

sequência didática como um todo, desde a etapa de criação e elaboração até a sua efetiva 

implantação em um ambiente real, definido pelo pesquisador e, além disso, a pesquisa 

envolve a etapa de análise e validação do processo de aplicação envolvido (KNEUBIL; 

PIETROCOLA, 2017).  

Neste sentido, como a EDR está localizada no processo todo (que vai da elaboração à 

avaliação de todas as etapas, passando pela implantação) e não apenas em uma etapa pontual, 

é fundamental que o processo de análise dos resultados (etapa de avaliação) seja efetuado da 

mesma forma. A EDR articula/estrutura todo o processo, passando por todas as etapas 

mencionadas. Os dados oriundos dessa análise proporcionarão um avanço contínuo do 

processo de aplicação e o aprimoramento da sequência didática proposta. 

Conforme destacam Kneubil e Pietrocola (2017, p. 3) 

 

A pesquisa baseada em design pressupõe uma análise sobre o processo tanto quanto 

sobre o produto. Isso significa que usando a DBR para se desenvolver algum 

produto, aprende-se sobre o processo e produz-se, assim, conhecimento. A análise 

sobre o processo e sobre a implementação deve gerar conhecimentos que serão 

usados num design posterior. Esses resultados são incorporados na própria DBR e 

permitem reiniciar o ciclo através do re-design, o que torna a metodologia muito 

dinâmica. 

 

Essa característica associada ao desenvolvimento da pesquisa tanto na concepção 

teórica, como na prática, indica que a concepção de pesquisa EDR tenta compreender como, 

quando e porque inovações educacionais funcionam (ou não) na prática (DBR-

COLLECTIVE, 2003). 

De certa forma, é perceptível, então, que essa concepção de pesquisa vai além da 

simples proposição de material didático novo (ou sequências didáticas) para um contexto 

específico. Afinal, quando a análise é desenvolvida a partir de questionamentos de “como”, 

“quando” e “porque”, observamos uma preocupação em aliar os conhecimentos oriundos da 
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teoria com as percepções relacionadas à etapa prática de implantação. Essa união permite 

compreender fatores importantes do processo de validação dessas sequências. 

Neste sentido, Kneubil e Pietrocola (2017) apontam que a relação entre a preocupação 

teórica e prática permite considerar a EDR como uma teoria sobre a metodologia, 

organizando, de maneira coerente, a validação de novos materiais didáticos em sala de aula, 

proporcionando, assim, uma aplicação e avaliação adequada dessa inovação didática.  

 

 

4.2.1 Compreensão teórica 

 

 

 Uma teoria desenvolvida através de uma pesquisa pode servir a vários propósitos 

diferentes: dentre elas, encontramos verbos como descrever, explicar, predizer ou mesmo 

prescrever como mudar ou afetar determinado fenômeno (MCKENNEY; REEVES, 2012). 

 O desenvolvimento de conhecimento teórico é fundamental na pesquisa em EDR. 

Como se trata de um processo que, em geral, demanda muito tempo de aplicação, a concepção 

de avanço teórica pode ser buscada durante ou posteriormente à etapa de implantação de uma 

sequência de atividades.  

 Segundo Mckenney e Reeves (2012), nas pesquisas em design educacional é comum e 

necessário que vários tipos de compreensão teórica sejam buscados, intermitentemente nos 

avanços do projeto, seja em pouco ou mais tempo de duração dos projetos.  O 

desenvolvimento teórico na EDR pode, segundo esses autores, ter três diferentes concepções, 

considerando o nível de alcance desejado com tal concepção de pesquisa: 

● Teoria local: Como a pesquisa em EDR é muito subjetiva ao aplicador e contexto de 

aplicação, ela está muito sujeita a concepções locais, muito próprias aos 

pesquisadores, gerando uma teoria local. Mckenney e Reeves (2012) destacam que, 

em design educacional, a teoria local é produzida quando manifestações limitadas de 

um certo fenômeno são estudadas, em um determinado contexto específico. Além 

disso, pelo fato da EDR focar em problemas bem localizados em ambientes reais 

específicos, os limitantes desse contexto de aplicação acabam interferindo 

(formatando) bastante no trabalho desenvolvido. Por isso, na maioria dos casos, os 

resultados alcançados geram contribuições teóricas locais (de curto alcance).  

● Teoria de médio alcance: Especialmente, quando o processo de intervenção começa a 

amadurecer (ou seja, passamos da etapa de 

elaboração/implementação/análise/avaliação), a pesquisa de design educacional pode 
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estar associada ao desenvolvimento de uma teoria de médio alcance (MCKENNEY; 

REEVES, 2012). Em outros termos, quando alguns subciclos da EDR forem 

realizados, os resultados começam a ser mais generalizáveis, tendo um maior alcance. 

Para Mckenney e Reeves (2012) 

 

Em pesquisa de design educacional, teorias de médio alcance são desenvolvidas 

quando a promulgação e efeitos de múltiplas manifestações de uma intervenção são 

em estudadas em diversos cenários (e.g. várias iterações de uma intervenção básica 

são estudadas através de uma variedade de salas de aula) (MCKENNEY; REEVES, 

2012, p. 23, tradução nossa) 

 

 Teoria de alto nível: Por definição, é um tipo de teoria que vai além das mencionadas 

anteriormente. Para Mckenney e Reeves (2012), a teoria de alto nível sintetiza teorias 

de médio alcance e pode ser, em parte, derivada de um extenso alcance de 

manifestações de um certo tipo de intervenção, através de diferentes cenários. Isso 

indica que ela baseia-se em um número grande de aplicações e para um cenário 

diferente de aplicações, tendendo para o conceito de generalização dos conhecimentos 

associados àquela pesquisa. Essas teorias vão além de simples constatações e 

verificações, ou seja, são baseadas em paradigmas avançados, conjuntos de suposições 

e epistemologias (MCKENNEY; REEVES, 2012). 

 

 

4.2.2 Compreensão prática 

 

 

A compreensão prática é parte fundamental da concepção de pesquisa EDR. Quando 

pensamos no desenvolvimento de avanços teórico, é necessário que o entendimento da prática 

esteja intimamente ligado. 

O avanço prático, a partir dessa concepção de pesquisa, pode ter três frentes diferentes 

e importâncias distintas. A seguir, destacamos e caracterizamos cada uma delas: (i) o produto 

gerado (melhor solução possível para uma problemática); (ii) solução da problemática e 

transformação das práticas do contexto de aplicação do produto/solução; e (iii) formação dos 

indivíduos (pesquisador e professores) envolvidos no processo de pesquisa. 

Analisando, primeiro, o item (i), percebemos que trata da estrutura didática ou da 

sequência didática construída para responder a problemática inicial. Essa estrutura ou AD 

aparece como resposta ao problema apresentado ou, pelo menos, a melhor proposição do 
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problema que pode ser apresentada. Como se trata de um produto que envolve a etapa de 

aplicação prática, esse aspecto concebe-se como uma importante contribuição na visão prática 

da EDR. 

O segundo aspecto relacionado à contribuição prática está associado a solução da 

problemática na transformação do contexto de aplicação das atividades. Quando propomos 

uma solução para uma determinada problemática e ela sugere uma solução adequada, todo o 

sistema atualiza-se e há uma contribuição prática bastante grande. A atualização do contexto 

perante essa solução significa a apropriação desses resultados para a sequência das atividades 

didáticas. 

O terceiro aspecto está relacionado à formação do professor ou do pesquisador (ou de 

ambos, se for o caso) durante o processo de aplicação. A cada etapa de aplicação e execução 

das atividades propostas, há uma série de novas experiências e práticas oriundas dessa nova 

etapa de execução, que permitem aos envolvidos um avanço nas suas próprias práticas de 

ensino. Esse aspecto é outro avanço prático bem estabelecido. 

 Conforme destacamos, a contribuição prática na EDR tem vários aspectos importantes 

e fundamentais na concepção de pesquisa. Na sequência, destacamos como a EDR aplica-se 

no contexto do grupo Métodos e Processos de Ensino e Aprendizagem em Ciências 

(MPEAC). 

 

 

4.3 BASE DA CONCEPÇÃO DE PESQUISA EDR NO GRUPO 

 

 

 Cabe destacar que realizamos uma adaptação da concepção de pesquisa EDR, na qual, 

inicialmente, focamos no desenvolvimento de uma solução para uma problemática real, assim 

como viabilizar a sua implantação e permanência no contexto de ensino que contém a referida 

problemática. Como estamos preocupados, a princípio, em solucionar a problemática 

apresentada, acabamos por realizar os avanços teóricos em etapas posteriores, à medida que a 

aplicação e a coleta de dados vai amadurecendo. A concepção de pesquisa em EDR 

desenvolvida pelo grupo MPEAC está na perspectiva de encaminhar uma solução para 

problemas reais (oriundo em sala de aula, em geral) através de uma metodologia que: 

- investiga aspectos gerais da problemática, buscando a sua redução a uma componente 

cuja solução possa ser efetivamente encaminhada.  

- especifica e justifica uma possível solução para a problemática (reduzida).  

- desenvolve procedimentos, métodos ou materiais de acordo com a especificação dada. 
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- aplica os procedimentos, métodos ou materiais desenvolvidos na etapa anterior e 

analisa (a) viabilidade prática, (b) capacidade de encaminhar a solução da 

problemática definida. 

- analisa os procedimentos, métodos ou materiais desenvolvidos com vistas ao seu 

aperfeiçoamento e à busca de contribuição  teórica para a área de ensino. 

- observa os fenômenos de ensino e aprendizagem que vêm das interações promovidas 

pelo contato com escolas, desenvolvimento conjunto de soluções,  uso de novos 

procedimentos, materiais como ponto de partida para propostas  de sua análise com 

vistas a contribuir para o conhecimento teórico da área. 

 Sinteticamente, podemos ilustrar as etapas do design da seguinte forma, através da 

Figura 22: 

 

Figura 22 –  Etapas do processo de Design 
 

 
 

Fonte: Adaptada de Kneubil e Pietrocola (2017). 

 

Através de análise da figura 22, percebemos todas as etapas previstas dessa sequência 

didática específica. A mesma parte do design da atividade (construção), seguindo a 

implantação, validação, avaliação e re-design em função desses resultados. 

 

 

4.4 ETAPAS DE APLICAÇÃO – SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

 

As Atividades Didáticas (AD) foram elaboradas, implantadas e analisadas em cinco 

etapas denominadas Análise, Design, Desenvolvimento, Implementação e Avaliação. Essa 
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metodologia é conhecida pelo acrônimo ADDIE (LARSON; LOCKEE, 2014) dado pelas 

iniciais dos nomes dessas etapas em inglês: Analysis, Design, Development, Implementation e 

Evaluation. A ADDIE é uma metodologia específica para o desenvolvimento de AD e ela não é 

uma componente essencial da EDR. Mas como a EDR é uma metodologia muito abrangente e 

prevê o uso de diferentes metodologias e referenciais teóricos (segundo as necessidades do 

problemática a ser resolvido), a ADDIE pode ser usada como uma alternativa ao 

desenvolvimento do trabalho. 

Semelhante ao que fez Richter (2017), na sequência, detalhamos as etapas da 

metodologia ADDIE usada por nosso grupo de pesquisa para realizar esse tipo de tarefa. 

A etapa Análise é formada pelas quatro sub etapas detalhadas a seguir: 

● Definição e análise dos objetivos didáticos da AD em elaboração. Nessa etapa, também 

ocorre a definição do nível de dificuldade e carga de trabalho prevista para a sua 

realização. É nessa etapa, por exemplo, que se define o tempo de execução e qual será o 

nível de dificuldade associado. 

● Definição e análise de outros conhecimentos e habilidades necessários para a 

aprendizagem dos tópicos definidos na subetapa anterior, ou seja, se há algum 

conhecimento extra que seja necessário no desenvolvimento.  

● Busca, seleção e análise de recursos didáticos facilitadores e potencializadores para o 

processo de aprendizagem dos tópicos definidos nas subetapas anteriores. Por exemplo, 

busca na Internet de simulações, vídeos ou animações capazes de representar os 

fenômenos, cujos conceitos estão relacionados aos conteúdos abordados nas AD. Aqui, 

enfatizamos a escolha do recurso ideal para os objetivos previstos na primeira subetapa, 

analisando, de antemão, as suas potencialidades e limitações. 

● Análise da exequibilidade e receptividade da AD anterior. Essa análise busca ajustar o 

nível de adequação, dificuldade, carga de trabalho e de interesse da AD em função do 

resultado de outra AD, desenvolvida anteriormente. Esse fator é muito importante no 

desenvolvimento das AD ao longo de todo o processo, pois possibilita a avaliação 

contínua das atividades desenvolvidas e, com isso, garantimos que as próximas já 

contenham as soluções adequadas e colocadas a partir da avaliação feita pelos 

estudantes. (Naturalmente, essa subetapa não ocorre no desenvolvimento da primeira 

AD de uma sequência.). 

Na etapa Design, definem-se os meios pelos quais os recursos didáticos encontrados na 

etapa anterior devem ser usados para atingir os objetivos didáticos específicos para cada AD. 

Nessa etapa, planejam-se: 
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● a estrutura completa da AD; 

● as necessidades e características do(s) texto(s) contextualizador(es); 

● as necessidades e características(s) de textos explicativos e/ou acessórios aos recursos 

didáticos selecionados (ou seja, uma espécie de tutorial básico para a utilização da 

ferramenta); 

● características dos exercícios e problemas a serem propostos, que  indicarão o grau de 

complexidade proposto pelo docente ou pesquisador. 

 Na sequência, discutimos a etapa Desenvolvimento, a qual é formada pelas três 

subetapas detalhadas na sequência: 

● elaboração de textos de acordo com as especificações dadas nas etapas previstas no 

design; 

● elaboração de questões e problemas de acordo com as especificações dadas na etapa do 

design; 

● organização do material próprio produzido nas etapas de desenvolvimento, juntamente 

com os recursos selecionados na etapa de análise em um formulário eletrônico de 

acordo com a estrutura definida na etapa de desenvolvimento; 

● inserção de questionário de opinião, com o objetivo de coletar dados sobre a 

receptividade da AD, insere-se, ao final,  um bloco com questões de opinião, que 

solicita ao aluno que classifique a AD através de uma nota de 1 (um) a 5 (cinco) 

segundo os critérios de trabalho, dificuldade, interesse e de forma geral. Após a 

aplicação da AD, as respostas desse bloco são usadas para balizar o desenvolvimento 

das AD seguintes. Além disso, o conjunto de dados acumulados de todas as AD é usado 

na análise da global da sequência. 

 Na etapa de Implementação, é feita a disponibilização da AD aos estudantes no 

ambiente de trabalho eletrônico (site
47

), elaborado especificamente para fins didáticos desse 

curso. Como são vários os tipos de atividades descritas neste trabalho, o tempo médio para 

execução varia de acordo com o nível e tipo de atividade disponibilizada.  

 Para Kneubil e Pietrocola (2017, p. 10), 

 

Essa etapa é muito importante na sequência proposta, pois ela pode gerar todo o 

material que se transformará em dados para a análise. Por isso, a coleta de dados não 

pode ser tratada sem cuidado na etapa da implementação. A questão de fundo, 

colocada anteriormente, deve nortear a coleta de dados e a análise e, dependendo da 

                                                           
47

 O site utilizado para essa sequência de atividades didáticas é o portal “GxQ”. O mesmo será abordado no 

capítulo associado aos recursos tecnológicos envolvidos neste trabalho. 
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sua natureza, qualitativa ou quantitativa, instrumentos de avaliação complementares 

devem ser buscados em referenciais externos com outras metodologias. 

 

Logo, nessa etapa, aparecem os dados associados à aplicação das atividades didáticas. 

Esses dados são fundamentais no processo e nortearão o seguimento das aplicações.  

 Na etapa Avaliação, verificam-se os resultados de sua implementação segundo os 

critérios de exequibilidade e receptividade. Para verificar a exequibilidade, acompanhamos o 

grau de participação dos alunos através da submissão dos formulários eletrônicos. A 

receptividade da AD é analisada pelas respostas dadas no questionário de opinião. 

 Conforme destacam Kneubil e Pietrocola (2017): “Essa etapa do processo está 

intimamente relacionada à coleta de dados que serão analisados visando o re-design”, ou seja, 

aqui, avaliamos as atividades a partir dos dados coletados e reconsideramos as próximas 

atividades em função dessas considerações. 

 Podemos resumir as ações e associá-las as etapas da ADDIE de forma sistemática 

através da figura 23: 

 

Figura 23 - Ações desenvolvidas na sequência didática 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 





5 METODOLOGIA DE TRABALHO 

 

 

Neste capítulo, apresentamos duas ferramentas que estruturam (i) a sequência didática 

proposta e (ii) as atividades didáticas que compõem a sequência. A primeira associa ao uso da 

Sala de Aula Invertida e a segunda, ao uso da estratégia de Resolução de Problemas. No que 

segue, discutimos, caracterizamos e associamos cada uma dessas concepções, a estrutura e o 

desenvolvimento desse trabalho. 

 

 

5.1 ESTRATÉGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SEQUÊNCIA E DAS 

ATIVIDADES DIDÁTICAS 

 

 

5.1.1 Sala de aula invertida 

 

 

Como alternativa para o ensino tradicional, destacam-se algumas metodologias 

conhecidas como “ativas”. Dentre elas, apresentamos a “sala de aula invertida”: de acordo 

com o conceito fundamental desta teoria, deve-se fazer em casa o que antes se fazia em aula 

(LAGE; PLATT; TREGLIA, 2000; FORTANET et al., 2013). “Sala de aula invertida” é a 

tradução usual para referir-se a uma série de expressões em inglês, tais como inverted 

classroom; flipped classroom; flipped teaching ou flip teaching; reverse teaching; flipping the 

classroom e flip the classroom (SCHMITZ, 2016). 

Segundo Bergmann e Sams (2012), a sala de aula invertida é um meio de transferir 

eventos que tradicionalmente eram realizados em aula para fora da sala de aula. Atividades 

que antes eram feitas em sala de aula, como a apresentação inicial do conteúdo, agora são 

feitas em casa pelo aluno. Na sala de aula invertida, o contato inicial com algum tópico 

associado ao conteúdo é feito antes da abordagem em aula, de modo que o estudante possa 

refletir previamente sobre o assunto, formular perguntas e, dessa forma, ter um papel mais 

ativo quando, posteriormente, em sala de aula, debater com colegas e professores. 

Bergmann e Sams (2016) defendem que a inversão facilita a aprendizagem para o 

domínio, pois possibilita que os alunos progridam no programa didático no seu próprio ritmo, 

ou seja, em vez de todos se engajarem nos mesmos temas, cada um se concentra na busca de 
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determinado objetivo. Conforme destacam Bacich, Tanzi Neto e Trevisani (2015), o aluno 

deixa de ser um simples participante passivo do processo de ensino-aprendizagem e passa a 

participar efetivamente das etapas do seu aprendizado. 

Para Ledo et al. (2016, p. 678): 

 

Este enfoque permite que el alumno pueda obtener información en un tiempo y lugar 

que no requiere la presencia física del profesor. Constituye un enfoque integral para 

incrementar el compromiso y la implicación del alumno, de manera que construya 

su propio aprendizaje, lo socialice y lo integre a su realidad. El aula invertida 

permite también, que el profesor dé un tratamiento más individualizado y, cuando se 

realiza con éxito, abarca todas las fases del ciclo de aprendizaje. 

 

Os ciclos de aprendizagem apresentados por Ledo et al. (2016), que estão presentes na 

abordagem de sala de aula invertida, podem ser descritos como: 

 Compreensão: significa fazer aquilo que temos aprendido e sermos capazes de 

representar a informação de diferentes formas; 

 Aplicação: aplicar a informação e o conhecimento aprendido de diferentes formas e 

em diferentes locais; 

 Análise: decompor o todo em partes (ou seja, decompor o conhecimento adquirido) e 

usá-lo para solucionar problemas de diferentes naturezas. É a capacidade de transpor a 

informação para além da sala de aula; 

 Síntese: nesta etapa, o aluno deve ser capaz de criar, integrar, combinar ideias, 

planejar e propor novas formas de fazer; 

 Avaliação: é a capacidade de fazer avaliações e julgamentos a partir de opiniões e 

considerações próprias. 

Ainda em relação a essa estratégia, Quiroga (2014) destaca que a sala de aula invertida 

é uma abordagem pedagógica em que a instrução passa de um espaço de aprendizagem 

coletivo para um espaço de aprendizagem individual para o aluno. O autor destaca que, com 

esse aspecto, propõe-se um ambiente de aprendizagem dinâmico e interativo no qual o 

professor guia os alunos, aplicando os conceitos e participando criativamente nos assuntos. 

Moreno (2014) destaca algumas vantagens do uso da sala de aula invertida: 

 Permite que o professor realize, durante a aula, outro tipo de atividade mais 

individualizada com os alunos; 

 Incentiva a colaboração dos alunos e, por isso, reforça sua motivação; 

 O conteúdo é acessado por alunos a qualquer momento. 
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Contudo, a utilização de materiais sem o devido preparo e sem a instrução necessária 

para a prática da sala de aula invertida pode promover um resultado inesperado. Na verdade, 

caso o professor opte por um material em desacordo com essa proposta, o resultado será 

muito próximo àquilo que temos encontrado nas salas de aula atualmente, pois, nesse caso, 

teríamos as mesmas práticas vigentes, apenas sob a ótica de novas ferramentas. Dessa forma, 

apontamos sempre a necessidade de se utilizar um material acordante com a estratégia 

utilizada, bem como o emprego de estratégias e ferramentas em consonância com a prática. 

Com um material adequado, a sala de aula invertida é uma abordagem pela qual o 

aluno fica responsável pelo estudo inicial do tópico, em sua casa e sem o auxílio do professor, 

e a aula presencial serve para esclarecimento de dúvidas e aplicação prática dos conceitos 

estudados previamente pelo estudante (JAIME; KOLLER; GRAEML, 2015).  

Teixeira (2013) destaca que, apesar de a sala de aula invertida não se apresentar como 

um modelo de ensino-aprendizagem novo, a evolução das tecnologias digitais possibilita hoje 

que se recorra a uma multiplicidade de recursos para planejar e implantar o modelo, 

promovendo a integração das tecnologias digitais na aprendizagem. 

A Figura 24 abaixo ilustra os processos associados à sala de aula invertida: 

 

Figura 24 – Esquema da sala de invertida 
 

 

 

Fonte: Adaptada de Schmitz (2016). 
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Percebemos através da figura 24 o esquema associado à prática de sala de aula 

invertida. O processo, de maneira resumida, pode ser dividido em três etapas: (i) antes da 

aula, (ii) durante a aula e (iii) depois da aula. 

 Durante a primeira etapa, o professor prepara o conteúdo da maneira que achar 

conveniente e estrutura-o para o compartilhamento com os estudantes. Os alunos acessam 

esse material antes da aula, tendo certo contato com o conteúdo que será ministrado na aula 

seguinte. Nessa etapa, os alunos desenvolvem atividades rápidas e avaliativas. 

 É importante frisar que não objetivamos desenvolver atividades em que o aluno estudo 

totalmente em casa, sozinho e de forma autônoma, sem o contato e o diálogo com o professor, 

como sugerem algumas literaturas sobre o tema na área de educação. A ideia, como já 

frisamos, é o desenvolvimento de atividades de cunho introdutório, que sejam rápidas e que 

possibilitem o desenvolvimento de dúvidas qualificadas e a visualização de fenômenos de 

interesse antes da aula. 

 A segunda etapa consiste na realização das atividades em sala de aula. O professor tem 

a função de mediador, fomentando o diálogo e a interação com os estudantes. Atividades 

podem ser solicitadas, assim como resolução de exercícios e problemas. Logo, a aula pode ser 

montada como o professor desejar. 

Por fim, na terceira etapa, o docente avalia as etapas anteriores e o desempenho dos 

alunos. Fica a cargo dos estudantes a revisão das tarefas e dos conteúdos estudados na aula 

anterior. Essa tarefa é fundamental para ambos, pois permite um olhar avaliativo sobre as 

etapas desenvolvidas. 

A Figura 24 ilustra as atividades a serem propostas nos momentos associados à 

estratégia de sala de aula invertida. Antes da aula, os estudantes relacionam fatos e fenômenos 

e têm conhecimento do que vão estudar. Na aula, momento mais importante do aprendizado, 

os estudantes, com o auxílio do docente, buscam o entendimento do conceito e seus 

significados. Conforme destaca Schmitz (2016, p. 1):  

 

Em aula, as atividades propostas concentram-se nas formas mais elevadas de 

trabalho cognitivo, aplicar, analisar, avaliar e criar, e os alunos contam com o apoio 

de seus pares e professores para buscar a significação e a avaliação do 

conhecimento. 

  

A etapa posterior à aula deve servir para que os alunos revisem os conteúdos e 

busquem o entendimento mais geral do que foi aprendido nas tarefas anteriores. A figura 25, 

abaixo, ilustra um resumo proposto por Schmitz (2016) sobre a concepção de da sala de aula 

invertida: 
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Figura 25 – Esquema da sala de aula invertida 
 

 

 

Fonte: Adaptada de Schmitz (2016) 

 

 

5.1.2 Pilares de aplicação 

  

 

Para se engajarem na aprendizagem invertida, os professores devem incorporar quatro 

pilares fundamentais em sua prática, que são sintetizados pela sigla FLIP – Flipped Learning 

Network (FLN, 2014), conforme a seguir: 

1) Ambiente flexível (Flexible environment): a aprendizagem invertida possibilita 

envolver uma diversidade de estilos de aprendizagem, pois, com frequência, os facilitadores 

criam espaços flexíveis nos quais os alunos escolhem quando e onde aprendem, estando 

também abertos a variações quanto à sequência de aprendizagem de cada estudante e à 

avaliação da aprendizagem. 

2) Cultura de aprendizagem (Learning culture): no modelo convencional, a fonte 

principal de informação é centrada no professor. Já na abordagem da aprendizagem invertida, 

a responsabilidade da instrução passa a ser centrada no aluno; desse modo, a opção por seguir 

as orientações do professor é conferida ao estudante, proporcionando-lhe maior liberdade no 

processo de ensino-aprendizagem. 
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3) Conteúdo dirigido (Intentional content): os educadores pensam continuamente em 

como usar o modelo de aprendizagem flipped para ajudar os alunos a desenvolver uma 

compreensão conceitual e uma fluidez processual. Determinam o que eles precisam ensinar e 

quais os materiais que os alunos devem explorar por si próprios, destacando a importância do 

papel do professor nesse processo. 

4) Educador facilitador (Professional educator): é, muitas vezes, mais exigente, em 

sala de aula, que um educador tradicional, demandando continuamente dos alunos. Durante o 

tempo de classe, dá atendimento contínuo e aproximado aos estudantes, fornecendo feedback 

imediato e avaliando o trabalho. O facilitador é essencial para que a aprendizagem invertida 

ocorra (FLIPPED LEARNING NETWORK, 2014). 

Acreditamos que, a partir dessas características, essa metodologia ativa possa se tornar 

uma ferramenta em potencial para a utilização em sala de aula, proporcionando resultados que 

vão além daqueles encontrados em outras práticas de ensino. 

 

 

5.1.3 Resolução de problemas 

 

 

 A resolução de problemas está presente em todos os lugares (PEDUZZI, 1997). É 

comum encontrarmos essa prática, a de Resolução de Problemas, como uma importante 

estratégia didática para o Ensino de Física
48

 (CLEMENT; TERRAZZAN, 2012). Mas, 

certamente, não se resume a apenas isso. Por exemplo, empregar diferentes alternativas na 

tentativa de solução de um problema específico, é tarefa corriqueira em nosso dia a dia, seja 

qual for à área em que o trabalho esteja sendo desenvolvido. 

Mas nem sempre estamos resolvendo problemas. Há uma distinção bastante 

importante sobre problemas e exercícios. 

Para Peduzzi (1997) um problema está associado a uma situação nova, de solução 

desconhecida, no qual o indivíduo busca a solução de maneira indireta. Ou seja, para o autor, 

o processo de resolução do problema deve envolver uma série de etapas que culminam na 

solução do problema. 

Nesse sentido Polya (1980) assinala  

 

                                                           
48

 Boa parte das aulas de Física atualmente no Brasil tem se dedicado na resolução de problemas e exercícios. 

Isso também acontece em detrimento da concepção de ensinar física, que está associada a resolver problemas. 
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Resolver um problema consiste em encontrar um caminho previamente não 

conhecido, encontrar uma saída para uma situação difícil, para vencer um obstáculo, 

para alcançar um objetivo desejado que não pode ser imediatamente alcançado por 

meios adequados. 

 

Para Pozo (1998), um problema diferencia-se de um exercício na medida em que neste 

dispõe-se e utilizam-se sequências que levam a solução direta. Especificamente, o autor 

afirma que:  

 

De uma forma bastante genérica, pode-se dizer que uma dada situação, quantitativa 

ou não, caracteriza-se como um problema para um indivíduo quando, procurando 

resolvê-la, ele não é levado à solução (no caso dela ocorrer) de uma forma imediata 

ou automática. Isto é, quando, necessariamente, o solucionador se envolve em um 

processo que requer reflexão e tomada de decisões sobre uma determinada sequência 

de passos ou etapas a seguir. (POZO, 1998, p16)  

 

Se pensarmos de uma maneira quantitativa, um problema está associado a uma 

situação em que o aluno se depara com a atividade e não consegue resolvê-la de forma 

automática ou direta, com a aplicação de uma fórmula ou equação já preestabelecida pelo 

mesmo. Logo, para que seja de fato considerado um problema, essa situação necessitará uma 

série de tomada de decisões, pelas quais aluno refletirá sobre cada etapa com o intuito de 

chegar a solução para o problema apresentado. Não há uma sequência ou série pronta que leve 

ao produto final como a solução adequada para o problema proposto. 

Na contrapartida, um exercício está associado diretamente a um processo 

sistematizado, automático, baseado em rotinas com uma solução basicamente conhecida ou 

aproximada (GIL; TORREGROSSA; PÉREZ, 1988; POZO et al, 1998; CLEMENT; 

TERRAZZAN, 2011; CLEMENT; TERRAZZAN, 2012). Logo, em um exercício, o aluno 

não utiliza novos conhecimentos e habilidades na tentativa da solução, uma vez que emprega 

aquilo que supostamente resolverá exercícios semelhantes. 

Conforme destacam Clement e Terrazzan (2011), a resolução de exercícios pode ser 

denominada como resolução mecânica, onde o estudante não pensa nas hipóteses e etapas da 

resolução da atividade, uma vez que já sabe que essa equação escolhida leva a solução 

necessária. 

Analogamente ao que fizemos com a definição problema, ao pensarmos de maneira 

quantitativa e associada ao contexto de sala de aula, um exercício se apresenta quando o 

professor dispõe de uma atividade em que o aluno consegue resolver automaticamente usando 

ou manipulando equações já conhecidas. Ou seja, basicamente um exercício representa um 

enunciado com determinadas grandezas que satisfazem uma equação. 
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Depois do exposto até o momento sobre as diferenças entre exercícios e problemas, 

podemos afirmar que, boa parte do que se tem feito nas salas de aulas de nível médio de 

Física hoje no Brasil
49

, mais se aproxima da resolução de exercícios do que de problemas 

(CLEMENT; TERRAZZAN, 2011). Na grande maioria dos casos, as listas propostas e 

aqueles que são resolvidos em sala de aula, representam uma série de reprodução de equações 

e fórmulas. Sem dúvida essa afirmação não pode ser generalizada para todos os contextos, 

mas esse aspecto é de conhecimento da comunidade científica. 

Se a diferença entre exercícios e problemas está associada ao domínio de habilidades e 

competências que o indivíduo tem para resolver a atividade, essa definição nunca será 

absoluta. Conforme destaca Peduzzi (1997, p. 230):  

 

A distinção entre problema e exercício é bastante sutil, não devendo ser especificada 

em termos absolutos. Ela é função do indivíduo (de seus conhecimentos, da sua 

experiência etc.) e da tarefa que a ele se apresenta. Assim, enquanto uma 

determinada situação pode representar um problema genuíno para uma pessoa, para 

outra ela pode se constituir em um mero exercício. 

 

 Esse aspecto mencionado anteriormente expõe a importante função do professor na 

prática de Resolução de Problemas (RP). É de responsabilidade do mesmo propor atividades 

que englobem a maior parte da turma, afinal uma mesma atividade pode (e provavelmente irá) 

ser considerados exercícios para alguns e problemas para outros. Se a opção for por uma 

atividade de resolução de problemas, o professor necessitará uma estrutura que permita 

englobar toda a parte da turma, da forma mais homogênea possível, com o objetivo de que 

todos alcancem os resultados esperados. 

 Cabe destacar, porém, que as atividades didáticas baseadas em exercícios têm uma 

função importante no ensino de Física. Com o objetivo de proporcionar uma experiência na 

reprodução de sequências, a fim de ser utilizadas em atividades futuras, o professor opta pela 

utilização de exercícios. Isso indica que, mesmo com a reprodução de equações, o aluno 

mobiliza alguns procedimentos na solução e aprimora os que serão úteis mais tarde 

(PEDUZZI, 1997). 

                                                           
49

 É muito comum encontramos nas salas de aulas de física, atualmente, situações como esta. Como por 

exemplo, no estudo das leis de Newton. O professor inicialmente trabalha com a equação F=ma. No primeiro 

exercício ele aborda um conceito e nos demais ele vai modificando os valores e, com a mesma equação de três 

diferentes formas o aluno resolve todos os exercícios. Intuitivamente, por mais que seja o desejo do docente, 

estamos colocando atividades de resolução de exercícios e não de problemas, conforme é o desejo inicial da 

formulação da proposta. 
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Neste sentido, Costa e Moreira (2001, p.264) destacam que “Partimos do pressuposto 

de que os exercícios são importantes uma vez que habitualmente pretendem consolidar 

determinadas habilidades que serão exigidas na resolução de problemas”. 

Logo, a partir disso, percebemos que a função dos exercícios é preparar o estudante 

para a resolução de problemas. Contudo, a utilização de exercícios para o aprendizado pode 

apresentar resultados insuficientes, uma vez que não envolvem reflexão e escolhas na solução 

empregada. Como destacamos anteriormente, essa prática de exercícios é resumidamente uma 

sequência de rotinas que levam a uma solução já conhecida (POZO, 1998). 

 

 

5.1.4 Resolução de problemas e o desenvolvimento de conteúdos 

 

 

A resolução de problemas como metodologia de ensino em Física, como já 

destacamos, é prática usual nas salas de aula brasileiras. A RP envolve necessariamente etapas 

no seu desenvolvimento que vão muito além de sistematizadas rotinas que chegam a um 

produto pronto, definido de antemão. Logo, esse tipo de ferramenta se torna uma importante 

aliada do professor na tarefa de ensino-aprendizagem dos alunos. 

 Nesse sentido, Pozo (1998, p17), destaca que ensinar a resolver problemas não 

consiste somente em dotar os alunos de habilidades e estratégias eficazes na solução do 

problema. Na verdade, vai muito além disso, quando destacam que “...exigem a ativação de 

diversos tipos de conhecimento, não só de diferentes procedimentos, mas também de 

diferentes tipos de atitudes, motivações e conceitos”.  

Neste sentido, Clement e Terrazzan (2011, p.88) também indicam que a resolução de 

problemas vai além do domínio de procedimentos, pois afirmam que, em uma perspectiva de 

aprendizagem, a partir de RP, “... é preciso ensinar aos alunos, além dos conteúdos 

conceituais, também os conteúdos procedimentais e atitudinais, fundamentais para a resolução 

de problemas.”  

Em relação a estes conteúdos, Zabala (1998, p.42-48) aborda-os nas três categorias 

apontas anteriormente: atitudinais, conceituais e procedimentais. Para este autor, os conteúdos 

conceituais referem-se à construção ativa de capacidades intelectuais para operar símbolos, 

imagens, ideias e representações que permitam organizar as realidades. Já os conteúdos 

procedimentais, segundo ele, referem-se ao fazer com que os alunos construam instrumentos 

para analisar, por si mesmos, os resultados que obtêm e os processos que colocam em ação 
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para atingir as metas que se propõem. Por fim, os conteúdos atitudinais referem-se à formação 

de atitudes e valores em relação à informação recebida, ou frente às atividades propostas.  

 Conteúdos conceituais: aproximam-se dos conteúdos relacionados com as disciplinas. 

Por exemplo, no estudo da dinâmica os conceitos associados seriam: força, massa, 

aceleração, velocidade, dentre outros. Esse tipo de conteúdo é o mais empregado nas 

atividades didáticas que encontramos nas salas de aula de Física atualmente. 

 Conteúdos procedimentais: estão ligados aos procedimentos envolvidos em uma 

atividade de RP. Esses conteúdos são relacionados, em geral, há uma ação específica. 

Cool e Vals (2000) apresentam um conjunto de verbos denominados por eles de 

“verbos procedimentais”, os quais estão ligados a este tipo de conteúdo. Alguns deles 

são: manejar, usar, construir, aplicar, coletar, observar, experimentar, elaborar, 

simular, demonstrar, planejar, avaliar, representar, analisar, identificar, entre outros. 

Estes verbos indicam uma ação, um saber fazer, quer dizer, expressam procedimentos 

que são necessários em várias atividades didáticas. 

Clement e Terrazzan (2011), ao analisar atividades de RP, apresentam alguns 

conteúdos procedimentais adquiridos pelos estudantes, dentre eles:  

 Busca de informações (dados/fatos, leis, conceitos);  

 Seleção das informações;  

 Utilização/aplicação das informações recolhidas;  

 Representação gráfica ou de desenhos;  

 Comparação e/ou aplicação dos problemas a situações vivenciais;  

 Ativação e utilização dos conhecimentos disponíveis;  

 Elaboração de hipóteses;  

 Proposição, discussão e elaboração de possíveis soluções (estratégias);  

 Manipulação algébrica de equações e realização de cálculos;  

 Expressão oral, ou seja, questionamentos, contraste de opiniões e apresentação do 

resultado obtido (processo de resolução);  

 Argumentação e defesa de sua resolução;  

 Expressão escrita, registro da resolução praticada. 

Passamos agora aos conteúdos atitudinais: 

 Conteúdos atitudinais: estão relacionados aos valores morais que o aluno apresenta e 

adquire frente ao problema proposto. O comportamento, as escolhas, os diálogos, as 

atitudes. Especificamente, as atitudes são, segundo Zabala (1998, p. 46), “...tendências 
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ou predisposições relativamente estáveis das pessoas para atuar de certa maneira.” 

Ainda, no que confere às atitudes, também se destacam as que estão associadas 

diretamente com a prática de RP como iniciativa, curiosidade, senso de desafio, 

capacidade de formular questões, dentre outras. 

Uma atividade didática baseada em RP deve, então, sempre buscar o desenvolvimento 

desses três tipos de conteúdo expostos acima. Dessa forma, compreenderá um 

desenvolvimento que vai além apenas do conteúdo conceitual, favorecendo habilidades 

ligadas a atitude e também a ações perante o problema. Dessa forma, não ficarão restritos a 

uma aplicação ou verificação de conhecimentos, mas sim, passarão a fazer parte do processo 

construtivo do saber (CLEMENT; TERRAZZAN, 2012). 

 

 

5.1.5 As atividades didáticas de RP e o desenvolvimento de competências em um ACN 

 

 

A importância do desenvolvimento de competências associadas às linguagens gráficas 

e análise de dados para o ensino de Física é de grande relevância. Os PCN+ (BRASIL, 2002) 

apontam para esta importância, na primeira categoria de competências, denominada 

Representação e Comunicação. O item I.2 do referido documento, ARTICULAÇÃO DOS 

SÍMBOLOS E CÓDIGOS DA C&T, destaca os objetivos a serem alcançados, a saber; ler, 

articular e interpretar símbolos e códigos em diferentes linguagens e representações: 

sentenças, equações, esquemas, diagramas, tabelas, gráficos e representações geométricas. 

Ainda, este documento traz uma série de procedimentos alcançáveis, que culminam no 

domínio dos objetivos acima destacados: 

● Ler e interpretar corretamente tabelas, gráficos, esquemas e diagramas, apresentados 

em textos, por exemplo, interpretar um gráfico de velocidade em função do tempo, ou 

da força pelo deslocamento de um objeto; compreender o esquema de uma montagem 

elétrica; ler um medidor de água ou de energia elétrica; interpretar um mapa 

meteorológico ou uma fotografia de radiação infravermelha, a partir da leitura de suas 

legendas.  

● Construir sentenças ou esquemas para a resolução de problemas; construir tabelas e 

transformá-las em gráfico; deste modo, o aluno demonstra a capacidade de trabalhar 

com coleta e interpretação de dados, para, por exemplo, descrever o consumo de 
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energia elétrica de uma residência, o gasto de combustível de um automóvel, em 

função do tempo, ou a posição relativa do Sol ao longo do dia ou do ano.  

●  Compreender que tabelas, gráficos e expressões matemáticas podem ser diferentes 

formas de representação de uma mesma informação, com potencialidades e limitações 

próprias, para ser capaz de escolher e fazer uso da linguagem mais apropriada em cada 

situação, além de poder traduzir entre si os significados dessas várias linguagens. Por 

exemplo, compreender que o consumo mensal de energia elétrica de uma residência, 

ao longo do ano, pode ser apresentado em uma tabela, que organiza os dados; ou 

através de um gráfico, que permite analisar melhor as tendências do consumo.  

Dentre as diversas estratégias didáticas existentes, os PCN+ (BRASIL, 2002) indicam 

que o uso de resolução de problemas, no contexto do ensino de Física, favorece o 

desenvolvimento das competências acima mencionadas. Desta forma, acredita-se que o uso de 

um Ambiente de Computação Numérica (ACN), pode promover os objetivos destacados pelo 

documento, na categoria I.2, primando pelo desenvolvimento de atividades relacionadas à 

coleta e interpretação de dados associadas a análise/construção de gráficos e o 

desenvolvimento de cálculos numérico, a partir da estratégia de resolução de problemas. Este 

uso, além de conferir o desenvolvimento destes procedimentos, pode proporcionar aos 

estudantes um domínio da utilização de uma ferramenta relacionada ao ACN, que pode ser 

bastante útil na vida acadêmica e profissional. 

 

 

 

 



6 ATIVIDADES DIDÁTICAS 

 

  

 Neste capítulo, apresentamos as atividades didáticas envolvidas na sequência didática 

construída para a solução da problemática apresentada. As atividades didáticas desenvolvidas 

na pesquisa foram divididas em cinco partes. (i) Atividade Introdutória (AI), (ii) Atividades 

Computacionais, (iii) Testes a distância, (iv) Testes Presenciais e (v) Provas. Em 

continuidade, descrevemos um resumo de cada uma e, mais tarde, apresentamos as atividades 

desenvolvidas, explicitando os objetivos e os conteúdos desenvolvidos em cada uma delas. 

 

 

6.1 AVALIAÇÃO CONTÍNUA 

 

 

Atualmente, na disciplina de Física, no nível médio e no superior, o que vemos é uma 

excessiva concentração de avaliações em uma única etapa: prova. Ou seja, toda a carga de 

avaliação do semestre/trimestre em curso é realizada em único dia, em sala de aula, através da 

resolução de problemas ou exercícios. Esse processo avaliativo único não tem trazido bons 

resultados na maioria dos casos, pois não possibilita uma avaliação contínua e completa 

(PÉREZ-BENEDITO et.al 2014). 

No presente trabalho, argumentamos que uma das possíveis formas de desenvolver um 

ritmo de estudo é o desenvolvimento de uma série de atividades estruturadas entre si que 

levam a um processo avaliativo contínuo. A existência de uma gama de atividades pode 

possibilitar uma abordagem mais ampla dos conteúdos da disciplina e logo, há existência de 

múltiplas etapas avaliativas. Logo, com isso, temos um maior número de avaliações, com 

diferentes abordagens, em diferentes contextos e não concentrando a carga total sob uma 

única tarefa. 

Proporcionar uma avaliação que vai além de atividades pontuais é fundamental no 

processo de ensino e aprendizagem Pérez-Benedito et al. (2014). As subdivisões no número 

de avaliações podem ser importantes tanto para professores quanto para os docentes.  

Na visão do docente, avaliações mais corriqueiras permitem um resultado contínuo do 

aproveitamento dos estudantes. Dessa forma, o professor acumula mais subsídios para avaliar 

o desenvolvimento da turma. Ainda, como são atividades de caráter diferentes, o professor 

consegue visualizar em quais destes os alunos apresentam maior e menor dificuldades 
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(OLIVEIRA, 2002; OTSUKA et al., 2003; VITTURINI et al., 2011; PÉREZ-BENEDITO et 

al., 2014).  

Para o aluno, o número fragmentado e contínuo de avaliações, permite que os mesmos 

recebam mais feedbacks e correções de atividades, proporcionando um acumulo de 

informações importantes para o seu desenvolvimento na disciplina. Uma vez munido dessas 

correções e feedbacks, o estudante pode estudar aspectos que ainda não tenha compreendido 

(OLIVEIRA, 2002; RAVITZ, 2000; OTSUKA et al., 2003; PÉREZ-BENEDITO et al., 2014). 

As atividades didáticas que compõem a sequência estão divididas em duas categorias, 

as quais caracterizamos abaixo: 

(i) Atividades avaliativas-reflexivas (AR): são tarefas, em geral, de curta 

duração e que devem ser prontamente corrigidas e comentadas para que os 

alunos utilizem os feedbacks recebidos para formular novas dúvidas, 

redirecionar seus estudos ou sua atuação em sala de aula; 

(ii) Atividades formativas (AF): são tarefas que abordam os conteúdos 

conceituais, procedimentais e/ou atitudinais. Em geral, as AF são tarefas 

complexas e de resolução relativamente demorada – por isso, é recomendável 

que esse tipo de AD seja realizado como tarefa extraclasse.  

 

 

6.2 DESCRIÇÕES DAS ATIVIDADES 

 

 

 Com o intuito de resolver a problemática apresentada inicialmente, destacamos o 

desenvolvimento de cinco grupos de atividades didáticas, apresentadas e caracterizadas na 

sequência: 

● Atividades Introdutórias: As (AI) são baseadas no sistema de sala de aula 

invertida. Elas consistem numa atividade extraclasse, em que o aluno deve resolver 

o tema proposto sem ainda ter visto o conteúdo em sala de aula. Ela foi projetada 

para que durasse, no máximo, 20 minutos e foi composta basicamente por um 

vídeo e duas ou três questões acerca do vídeo. A escolha do vídeo como recurso 

didático para o desenvolvimento das atividades se dá no sentido de disponibilizar 

tarefas rápidas e simples, afinal se trata de uma atividade inicial. Para a referida 

pesquisa, foram desenvolvidas oito atividades introdutórias. O prazo de entrega 

dessas atividades era de, no máximo, 48 horas. Cabe salientar que o envio das 
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tarefas por parte dos estudantes é efetuado a distância, ou seja, on line, utilizando o 

portal gxq. 

● Testes a distância (TaD) – Os TaD (eles têm esse nome pois eram desenvolvidos a 

distância) são atividades, em que os estudantes deveriam resolver, em geral, um 

exercício e um problema baseado no livro texto da disciplina. Essa atividade era 

extraclasse e o tempo planejado para a execução de duas horas. O prazo máximo 

de entrega era quatro dias, mas algumas foram mais rápidas, chegando a 48 horas. 

● Testes Presenciais: Os testes presenciais consistem em atividades de sala de aula, 

sem consulta e individuais, em que os estudantes resolvem um exercício (de 

simples aplicação de equação) e um problema (que envolve etapas de resolução), 

que são baseados no livro texto de referência da disciplina. Essa atividade tem 

duração média de vinte minutos e só pode ser realizada em sala de aula. 

● Atividades Computacionais: As atividades computacionais consistem em 

atividades extraclasse, baseadas na estratégia de resolução de problemas, nas quais 

os estudantes desenvolvem as questões propostas a partir do uso de uma simulação 

computacional. Ainda, além disso, para a análise dos dados provenientes da 

simulação, é necessária a adoção de um ACN. O tempo necessário para o 

desenvolvimento dessas atividades é variável (pois depende do grau de 

dificuldade), mas pode levar de algumas horas a, pelo menos, um ou dois dias. 

● Provas: As provas consistem em testes presenciais, sem consulta e individuais. Ao 

todo, durante o semestre letivo de aplicação da pesquisa, foram desenvolvidas duas 

provas. As provas são baseadas nos problemas do livro texto
50

 referência e ainda 

na lista de exercícios desenvolvida. Em geral, têm duração média de dois períodos 

(aproximadamente, cem minutos) e abordam de quatro a cinco questões.  

De forma resumida, podemos ilustrar a sequência das atividades acima descritas 

durante a aplicação na disciplina, através da figura 26 abaixo: 

 

 

  

                                                           
50

 O livro texto da disciplina é o Halliday, Hesnick, Walker 9ª edição.   
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Figura 26 - Sequência das atividades desenvolvidas no semestre 
 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 Podemos perceber através da figura 26, que o início da discussão conceitual de um 

determinado capítulo do livro texto referência da disciplina, começa pelo desenvolvimento de 

uma atividade introdutória. Desse modo o estudante estará realizando uma tarefa ainda antes 

de ter qualquer contato com o conteúdo
51

. A próxima etapa de trabalho consiste no 

desenvolvimento da aula, presencial, com o docente da disciplina. A seguir, mais uma vez a 

distância, o estudante realizará um teste, baseado nos problemas do livro texto, para que se 

prepare para o desenvolvimento de testes presenciais. Contudo, antes da resolução presencial, 

é desenvolvida uma aula de esclarecimento de dúvidas, baseada nas dúvidas oriundas do teste 

a distância. Após isso, se dá então o teste presencial. A etapa posterior a isso é o 

desenvolvimento de uma atividade computacional, que proporciona o desenvolvimento dos 

conceitos envolvidos em outro cenário. Cabe destacar que essa etapa também se dá a 

distância. Ao final, quando um número significativo de capítulos for desenvolvido, é aplicada 

uma prova, presencial.  

 Na próxima seção apresentamos e caracterizamos todos os grupos de atividades 

desenvolvidas na disciplina associada a essa pesquisa. 

  

 

                                                           
51

 Concepção de sala de aula invertida do presente trabalho. 
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6.3 ATIVIDADES INTRODUTÓRIAS (AI) 

  

 

 A AI consistia numa atividade inicial, baseada no sistema de sala de aula invertida. 

Nesse caso específico, desenvolvemos essas atividades com base nos capítulos do livro texto 

da disciplina, abordando todos os conteúdos que seriam ministrados durante o semestre letivo 

em Física I. 

 O objetivo foi de proporcionar ao aluno um contato com o conteúdo antes de ser 

ministrado em aula, aumentando as possibilidades de entendimento dos fenômenos, uma vez 

que ele partia de um nível não nulo de entendimento sobre o assunto.  Dessa forma, 

disponibilizávamos as atividades uma semana antes do conteúdo ser abordado em sala de 

aula.  

 A atividade consistia no uso de um recurso, que, na maiorias das vezes (quase em 

todas, em geral), era um vídeo
52

 ou uma série de imagens. Além desse recurso, era 

disponibilizado um conjunto de questões sobre o tema. Essas atividades eram disponibilizadas 

no portal gxq. Como se tratava de uma atividade com caráter introdutório, pensamos que não 

deveria ocupar muito tempo do estudante e, dessa maneira, durante o processo de construção, 

imaginamos que nenhuma podia exceder o tempo de execução de trinta minutos
53

. 

 Após o encerramento do prazo de envio, corrigíamos as atividades a distância, sem a 

presença dos alunos, proporcionando um feedback antes mesmo que a aula sobre o conteúdo 

fosse ministrada. Ademais, em geral, esse retorno era proporcionado em, no máximo duas 

horas após o envio da atividade, possibilitando ao estudante que pudesse visualizar essa 

informação antes mesmo da aula seguinte. 

Todas as atividades introdutórias desenvolvidas são baseadas na estratégia de Sala de 

Aula Invertida e RP. As atividades completas estão dispostas no Apêndice A deste texto. Ali 

pode ser visualizada a sua estrutura e os seus recursos, assim como o link para acesso da 

tarefa. 

                                                           
52

 As atividades introdutórias desenvolvidas nesse trabalho estão dispostas no Apêndice A. 
53

 É impossível mensurar o tempo de resolução de uma atividade de modo que contemple todos os estudantes. 

Cada aluno resolve a atividade de uma maneira específica, levando o tempo que necessita, variando de um para o 

outro. Esse tempo de trinta minutos é um tempo considerando alunos com maiores dificuldades, sendo possível 

que a atividade fosse desenvolvida em menos de dez minutos para alguns alunos que já tivessem maior 

familiaridade com o tema. 
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 As atividades estavam disponibilizadas no portal “gxq”
54

. A seguir, no quadro 1, 

listamos e caracterizamos os conteúdos e os recursos de cada uma das oito atividades 

introdutórias desenvolvidas. 

 

Quadro 1 - Atividades introdutórias desenvolvidas 

 
 Objetivos Conteúdos 

Conceituais 

Conteúdos 

Procedimentais 

Conteúdos 

Atitudinais 

Recursos 

AI 01 – 
Movimento 

Retilíneo 

i) reconhecer 
quando uma 

partícula está 

em 
movimento; 

ii) classificar 

os movimentos 
quanto as suas 

velocidades; 

iii) determinar 
a velocidade 

média. 

i) movimento; 
ii) posição e 

deslocamento; 

iii) tempo; iv) 
velocidade e v) 

aceleração 

i) busca e análise de 
informação; (ii) 

seleção das 

informações, (iii) 
utilização/aplicação 

das informações 

recolhidas, (iv) 
utilização de 

diferentes 

informações e 
conceitos. 

 

Desenvolvimento 
no estudante da 

atitude de caráter 

motivacional e 
investigativo 

Vídeo que 
representa o 

movimento de 

uma bolha de 
ar em um 

plano 

inclinado. 

AI 02 - 

Vetores 

i) diferenciar 

grandezas 

escalares e 
vetoriais ii) 

compreender 

as principais 
características 

de uma 

grandeza 
vetorial; iv) 

realizar 

operações de 
soma de 

vetores; v) 
representar 

adequadamente 

os vetores no 
plano. 

i) grandezas 

vetoriais e 

escalares; ii) 
componentes 

de um vetor; 

iii) operações 
com vetores; 

(i) busca e análise de 

informação, (ii) 

seleção das 
informações, (iii) 

utilização/aplicação 

das informações 
recolhidas, ( iv) 

utilização de 

diferentes 
informações e 

conceitos, (v) 

representação gráfica 
ou de desenhos, (vi) 

ativação e utilização 
dos conhecimentos 

disponíveis. 

Desenvolvimento 

no estudante da 

atitude de caráter 
motivacional e 

investigativo. 

Simulação 

computacional 

que representa 
um conjunto 

de vetores. 

AI 03 – 

Movimento 

em duas e 
três 

dimensões 

i) relacionar o 

movimento 

bidimensional 
com situações 

do cotidiano; 

ii) 
compreender 

as principais 

características 
do movimento 

bidimensional; 

i) MRU e 

MRUV; ii) 

movimento 
bidimensional;  

(i) busca e análise de 

informação, (ii) 

seleção das 
informações, (iii) 

utilização/aplicação 

das informações 
recolhidas, (iv) 

utilização de 

diferentes 
informações e 

conceitos, (v) 

ativação e utilização 
dos conhecimentos 

disponíveis. 

Desenvolvimento 

no estudante da 

atitude de caráter 
motivacional e 

investigativo. 

Uso de um 

vídeo que 

representa um 
movimento em 

duas 

dimensões 
através de um 

lançamento em 

um carrinho 
em 

movimento. 

AI 04 – Força 
e Movimento 

i) 
Compreender a 

relação entre 

força e 

aceleração; ii) 

reconhecer as 

diversas forças 
existentes; iii) 

aplicar os 

conhecimentos 
de cinemática 

nesse contexto. 

i) Força; ii) 
Leis de 

Newton; iii) 

Forças 

notáveis; 

(i) busca e análise de 
informação, (ii) 

seleção das 

informações, (iii) 

utilização/aplicação 

das informações 

recolhidas, (iv) 
utilização de 

diferentes 

informações e 
conceitos, (v) 

ativação e utilização 

dos conhecimentos 
disponíveis. 

Desenvolvimento 
no estudante da 

atitude de caráter 

motivacional e 

investigativo. 

Vídeo que 
representa um 

disco em 

movimento no 

gelo durante 

uma partida de 

curling. 

AI 05 -  i) Relacionar o i) Força de (i) busca e análise de Desenvolvimento Vídeo que 

                                                           
54

 Disponível em http://boltz.ccne.ufsm.br/gxq/dioni/fis1/list. 
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Força de 

Atrito 

atrito com 

fenômenos 
cotidianos; ii) 

Reconhecer 

outras forças 
dissipativas; 

iii) 

Compreender a 
noção de 

energia – 

forças 
dissipativas. 

atrito; ii) 

Propriedades da 
força de atrito; 

iii) Força de 

arrasto e 
velocidade 

terminal. 

informação, (ii) 

seleção das 
informações, (iii) 

utilização/aplicação 

das informações 
recolhidas, (iv) 

utilização de 

diferentes 
informações e 

conceitos, (v) 

ativação e utilização 
dos conhecimentos 

disponíveis. 

no estudante da 

atitude de caráter 
motivacional e 

investigativo. 

representa um 

movimento de 
uma pessoa em 

queda, fazendo 

uso, mais 
tarde, de um 

paraquedas. 

AI 06 – 
Conservação 

da energia 

mecânica 

i) Relacionar a 
energia 

mecânica com 

situações do 
cotidiano; ii) 

perceber a 

inferência da 
dissipação de 

energia num 

sistema real; 
iii) 

Compreender o 

conceito de 
conservação da 

energia 

mecânica. 

i) energia 
mecânica; ii) 

energia 

potencial; iii) 
energia cinética 

e iv) princípio 

da conservação 
da energia 

mecânica. 

(i) busca e análise de 
informação, (ii) 

seleção das 

informações, (iii) 
utilização/aplicação 

das informações 

recolhidas, (iv) 
utilização de 

diferentes 

informações e 
conceitos, (v) 

ativação e utilização 

dos conhecimentos 
disponíveis. 

Desenvolvimento  
no estudante da 

atitude de caráter 

motivacional e 
investigativo. 

Vídeo que 
representa um 

movimento de 

queda em uma 
montanha 

russa. 

AI 07 – 

Centro de 

massa 

i) Reconhecer 

as condições 

de equilíbrio; 
ii) Evidenciar 

no cotidiano 

situações 
associadas ao 

equilíbrio. 

i) centro de 

massa; ii) 

condições de 
equilíbrio; iii) 

equilíbrio 

estável e 
instável. 

(i) busca e análise de 

informação, (ii) 

seleção das 
informações, (iii) 

utilização/aplicação 

das informações 
recolhidas, (iv) 

utilização de 

diferentes 
informações e 

conceitos. 

Desenvolvimento 

no estudante da 

atitude de caráter 
motivacional e 

investigativo. 

Vídeo que 

representa um 

garfo em 
equilíbrio 

quando 

colocado sobre 
a superfície de 

um copo. 

AI 08 – 
Conservação 

do momento 

linear 

i) Relacionar 
os conceitos de 

colisão; ii) 

Perceber as 
conservações 

de energia e de 

momento em 
um exemplo de 

pêndulo. 

i) momento 
linear; ii) 

conservação da 

quantidade de 
movimento. 

(i) busca e análise de 
informação, (ii) 

seleção das 

informações, (iii) 
utilização/aplicação 

das informações 

recolhidas, (iv) 
utilização de 

diferentes 

informações e 
conceitos. 

Desenvolvimento 
no estudante da 

atitude de caráter 

motivacional e 
investigativo. 

Vídeo que 
representa um 

pêndulo de 

Newton. 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O quadro 1 acima, apresenta de forma resumida, todas as AI desenvolvidas e os 

conteúdos e objetivos associados a cada uma delas. Na próxima seção, abordamos as 

atividades computacionais. 
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6.4 ATIVIDADES COMPUTACIONAIS 

 

 

 Pastorio (2014) desenvolveu e aplicou seis atividades computacionais em uma turma 

de engenharia de uma universidade pública. As atividades computacionais são baseadas na 

estratégia didática de RP e tinham como objetivo fundamental o desenvolvimento de 

competências e habilidades no uso de um software, chamado de ambiente de computação 

numérica, fundamental na sua formação acadêmica e profissional. Elas utilizam uma 

simulação computacional denomina Graxaim: Movimento de Partículas. As mesmas foram 

aplicadas com uma turma do curso de bacharelado em Meteorologia e contou com a 

participação de vinte e um estudantes.   

 As atividades computacionais integram dois aspectos fundamentais: (i) o 

desenvolvimento dos conteúdos através da prática de solução de problemas e (ii) o 

desenvolvimento de competências associadas ao uso de um software de análise matemática 

para trabalhar com os dados oriundos das atividades computacionais. Neste sentido, a 

construção dessas atividades segue um modelo ascendente de duplo aspecto. O primeiro, 

exclusivamente associado aos conteúdos, considera a sequência de seis atividades, partindo de 

conceitos mais simples (na primeira atividade
55

) até conceitos mais complexos (na sexta 

atividade
56

). As habilidades e as competências associadas ao software matemático também 

foram construídas com o intuito de ampliar o nível de dificuldades. Por exemplo, a primeira 

atividade envolvia apenas instruções e comando associados a cálculos matemáticos e, por fim, 

na última, as habilidades iam muito além, envolvendo até mesmo conhecimentos associados 

ao cálculo diferencial e integral. 

 As atividades computacionais, de uma maneira geral, foram construídas com o 

objetivo de proporcionar o desenvolvimento de conteúdos conceituais, procedimentais e 

atitudinais. Dessa forma, são estruturadas visando o desenvolvimento dos conceitos físicos 

envolvidos, além de uma série de procedimentos associados à resolução dos problemas 

propostos. Já os atitudinais ligados ao desenvolvimento de uma atitude científica perante os 

problemas apresentados. 

                                                           
55

 A primeira atividade computacional é baseada na definição de movimento. Logo, os conteúdos associados a 

ela são os de movimento retilíneo uniforme, ou seja, movimentos de velocidade constante, amplamente 

trabalhado no nível médio. 
56

 A sexta atividade computacional trabalha conteúdos associados a colisões, como, por exemplo, conservação da 

energia mecânica e conservação do momento linear. 
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 As atividades computacionais propostas por Pastorio (2014) têm um aspecto relevante. 

Elas possibilitam gerar uma quantidade considerável de dados. A análise e o tratamento 

desses dados para a resolução dos problemas propostos é tarefa do aluno. Contudo, a maioria 

dos problemas envolve, além da análise desses dados, a construção e a interpretação de 

gráficos referentes às simulações. Com um número muito grande de dados, a análise manual 

torna-se inviável e ineficaz. Isso indica que os estudantes precisarão ir além para resolvê-las. 

Logo, com esse intuito, sugerimos que seja adotado um software de análise matemática de 

dados. Com esse recurso, é possível resolver as atividades de maneira rápida e instrutiva, 

proporcionando, além do desenvolvimento dos conceitos, uma formação associada a 

estratégias técnicas, muito importantes na formação acadêmica e profissional de cursos de 

engenharia.  

Todas as atividades computacionais foram desenvolvidas utilizando as simulações 

computacionais associadas ao Graxaim: Movimento de Partículas. Contudo, para cada 

atividade em particular, essa simulação é abordada de maneira diferente, especificando os 

objetivos didáticos pretendidos. A seguir, a figura 27 e a figura 28 ilustram interfaces da tela 

inicial de duas das seis simulações computacionais utilizadas no desenvolvimento da 

pesquisa. 

 

Figura 27 – Interface da simulação computacional sobre colisões
57

 
 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

                                                           
57

 Disponível em www.graxaim.org 

http://www.graxaim.org/
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Figura 28 – Interface da simulação computacional sobre movimento bidimensional
58

 
 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor.  

 

Analisando as figuras 27 e 28, observamos que as simulações computacionais têm 

algumas características em comum. A seguir, apresentamos cada uma delas: 

● No canto superior esquerdo da tela, marcada com um retângulo em vermelho, 

visualizamos uma pequena tela em formato retangular nas duas figuras anterior. Na 

figura 27, essa tela representa três partículas e, na figura 28, uma partícula e uma 

barreira. É nessa caixa que, através dessas partículas, será simulado o fenômeno a ser 

estudado nessa atividade, ou seja, nesse espaço, ocorre a representação do modelo 

físico.  

● Na posição central da figura 27 e da figura 28, podemos perceber uma série de colunas 

(na primeira, são cinco e, na segunda, são três) que estão marcadas com uma 

circunferência em amarelo. Essas colunas representam “sensores” automáticos de 

coleta de dados de determinadas variáveis. Na medida em que ocorre a representação 

do fenômeno na tela anteriormente destacada, temos a coleta automática de dados 

registrados nesses espaços. Esses dados são sempre de posição (em qualquer 

coordenada, seja horizontal ou vertical, dependendo da simulação adotada e de 

tempo). É importante destacar que todas as simulações computacionais são 

                                                           
58

 Disponível em www.graxaim.org 

http://www.graxaim.org/
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desenvolvidas exatamente com esse intuito, podendo, assim, possibilitar ao aluno a 

interpretação desses dados. 

● Abaixo das telas de representação dos fenômenos e de registro de dados, temos dois 

botões, em verde e rosa, que representam os botões de início da simulação. Os 

mesmos estão marcados com uma circunferência azul. Neles, o estudante pode iniciar 

ou pausar a simulação (pausando, assim, a coleta de dados também) sempre que julgar 

necessário. Isso possibilita conduzir a atividade no ritmo que desejar, parando e 

analisando os momentos de maior interesse. 

● No canto direito das duas telas, percebemos um botão denominado código do 

exercício, o mesmo está marcado com um retângulo em verde. Esse parâmetro tem 

uma função muito importante dentro desse conjunto de atividades. Como as atividades 

computacionais são extraclasse e os alunos desenvolvem-nas fora do horário de aula é 

impossível que o professor tenha controle sobre como estão sendo feitas e até mesmo 

quem as está realizando. Esse fator poderia colaborar para uma sucessiva quantidade 

de atividades rigorosamente iguais nas respostas. Dessa forma, o código de exercício 

permite criar uma configuração nova do problema (o problema a ser resolvido é o 

mesmo, o que muda é as variáveis de entrada, ou seja, os parâmetros
59

) para cada 

aluno, uma vez que eles já saibam qual o seu código. 

● Ainda, por fim, na linha horizontal, nas figuras 27 e 28, identificamos alguns outros 

botões que podem ser particulares de cada simulação adotada. Os mesmos estão 

identificados com flechas em preto. Esses botões são responsáveis por proporcionar a 

interação dos estudantes com o software. É através deles que podemos variar as 

posições, as velocidades e as mais diversas grandezas associadas ao problema 

proposto. Quanto maior o número de botões possíveis, maior é o grau de 

interatividade da simulação computacional. 

Na sequência, definimos e caracterizamos cada uma das atividades computacionais 

propostas e desenvolvidas, que estão na íntegra no Apêndice B. 

 

  

                                                           
59

 Mudar as variáveis de um mesmo problema, a nosso ver, mantém as dificuldades e as características do 

problema inicial, ampliando as possibilidades do professor no que diz respeito à avaliação dessas atividades. É, 

de certa forma, o mesmo problema com números diferentes. 
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Atividade Computacional 01 

 

A atividade consiste em duas partículas que se movimentam com velocidade constante 

e atingem uma barreira situada a certa distância inicial de ambas as partículas. Variando a 

velocidade inicial de uma das partículas, o estudante pode estimar o tempo necessário para 

que elas encontrem-se na barreira colocada na interface da simulação. Para descrever quais 

foram os conteúdos abordados nas AD, dividiu-se de duas formas: os conteúdos disciplinares, 

em que se concentram os conteúdos, as etapas de cálculo e de solução do problema, e ainda os 

conteúdos de Ambiente de Computação Numérica (ACN), onde estão localizados os 

elementos do uso da ferramenta computacional. O quadro 2 aborda os conteúdos presentes na 

AC 01: 

  

Quadro 2 - Conteúdos desenvolvidos na AC 01 
 

Conteúdos Desenvolvidos Etapas 

Conteúdos Conceituais Movimento retilíneo uniforme, velocidade, posição e 

deslocamento. 

Conteúdos Procedimentais Determinar posição de encontro de duas partículas; 

comparar resultados encontrados através das 

equações do movimento uniforme, com os resultados 

encontrados através do uso do ACN. 

Conteúdos em um ACN Manipulação simples de dados; Construção e análise 

de um gráfico da posição em função do tempo, 

através do software Octave. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Atividade Computacional 02 

 

A segunda atividade consiste no estudo de vários tipos de movimento. Na escola 

Básica, sabe-se que os conteúdos abordados com relação ao estudo do movimento resumem-

se a dois: o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado (ambos retilíneos). 

Nessa atividade, é possível observar três partículas que se movimentavam de forma diferente: 

(em relação a velocidade de cada partícula) movimento uniforme, movimento variado e 

movimento com aceleração variável. O quadro 3 aborda os conteúdos presentes na AC 02: 
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Quadro 3 - Conteúdos desenvolvidos na AC 02 
 

Conteúdos Desenvolvidos Etapas 

Conteúdos Conceituais Movimento uniforme, movimento uniformemente 

variado e movimento com aceleração variável; 

Conteúdos Procedimentais Caracterização de cada um dos três tipos de 

movimento, considerando as diferenças em relação à 

velocidade em cada caso; classificação dos tipos de 

cada um dos movimentos de acordo com as 

características da aceleração de cada partícula, 

cálculos de velocidade e aceleração de diferentes 

partículas. 

Conteúdos em um ACN Domínio de procedimentos ligados à construção do 

gráfico; Domínio de procedimentos ligados a tarefas 

de como inserir eixo, unidades de medida, ajuste de 

funções e legendas; Construção e análise de um 

gráfico da posição em função do tempo, contando 

com os três movimentos inseridos nesse único 

gráfico. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

Atividade Computacional 03 

 

A atividade três concentra-se exclusivamente na construção e análise gráfica. 

Utilizando a interface da simulação computacional da Atividade 02, na qual três partículas 

desenvolvem movimentos com características diferentes (movimento uniforme, movimento 

variado e movimento com aceleração variável), os alunos devem deter-se apenas em 

problemas relacionados com atividades de construção e análise gráfica. O quadro XX aborda 

os conteúdos presentes na AC 03: 

 

Quadro 4 - Conteúdos desenvolvidos na AC 03 
 

Conteúdos Desenvolvidos Etapas 

Conteúdos Conceituais Movimento uniforme, movimento uniformemente 

variado e movimento com aceleração variável 

Conteúdos Procedimentais Identificação de comportamentos das funções 

relacionadas com cada movimento, possibilitando 

classificações desses movimentos a partir das curvas 

observadas. 

Conteúdos em um ACN Construção e análise de diferentes gráficos em um 

mesmo plano cartesiano; Domínio de procedimentos 

ligados à definição das cores que identificam cada 

curva observada no gráfico; Aprimoramento das 

funções básicas do Octave para construção gráfica. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Atividade Computacional 04 

 

Na quarta atividade, a simulação computacional representa uma partícula que 

desenvolve movimento nas direções vertical e horizontal e precisa (ou não, dependendo do 

problema) ultrapassar uma barreira localizada a certa distância do ponto de lançamento. Essa 

simulação representa um problema característico de ser resolvido em lápis e papel 

(determinando altura e alcance máximo). O quadro 5 aborda os conteúdos presentes na AC 

04: 

 

Quadro 5 - Conteúdos desenvolvidos na AC 04 
 

Conteúdos Desenvolvidos Etapas 

Conteúdos Conceituais Movimento em duas dimensões, movimento 

uniforme, movimento variado, independência dos 

movimentos. 

Conteúdos Procedimentais Discussão sobre o conceito de movimento em duas 

dimensões; observação da independência dos 

movimentos através da simulação computacional; 

cálculos de velocidade, alcance máximo, altura 

máxima e ainda ângulo de lançamento; comparação 

entre os resultados obtidos através da visualização na 

simulação e os encontrados teoricamente. 

Conteúdos em um ACN Construção de gráficos relacionados com a posição 

em função do tempo em várias situações; Análise dos 

gráficos obtidos e retirada de resultados a partir das 

construções realizadas; Domínio de procedimentos 

para a construção de mais de uma função em um 

mesmo gráfico; Comparação dos resultados obtidos 

teoricamente através das equações, com os 

observados na simulação computacional. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Atividade Computacional 05 

 

A quinta atividade didática apresenta uma simulação computacional com a 

representação de um movimento de queda de uma partícula, que, ao colidir com o chão, 

possibilita duas situações: a primeira em que há a conservação de energia e a segunda em que 

o piso é amortecido, o que demanda certa dissipação de energia na colisão com o chão. Ainda 

outro fator variável é a presença de arrasto, o que indicaria uma dissipação ainda maior de 

energia. O quadro 6 aborda os conteúdos presentes na AC 05: 
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Quadro 6 - Conteúdos desenvolvidos na AC 05 
 

Conteúdos Desenvolvidos Etapas 

Conteúdos Conceituais Movimento variável; movimento de queda livre, 

energia potencial gravitacional, energia cinética, 

princípio da conservação de energia mecânica, força 

de arrasto. 

Conteúdos Procedimentais Visualização de exemplos de movimento em que 

ocorra a conservação de energia, bem como situações 

em que a energia mecânica não se conserva; cálculos 

da aceleração da gravidade e dos diferentes tipos de 

energia. 

Conteúdos em um ACN Construção e análise de gráficos relacionados à 

energia total e dissipados (dependendo da situação); 

Quantificação da energia, a partir do uso do software 

matemático, através de cálculo numérico; Domínio 

de procedimentos ligados a cálculo numérico através 

do ACN; Domínio de procedimentos relacionados 

com a análise gráfica, considerando gráficos de 

energia com comportamentos distintos. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

Atividade Computacional 06 

 

Para a sexta AD, é possível imaginar que o objeto de aprendizagem (OA) simula o 

movimento que os discos de hóquei sobre o gelo teriam caso deslizassem sem nenhum atrito 

sobre a superfície horizontal de uma pista de patinação no gelo. No OA, há três discos, 

identificados pelas cores azul, vermelho e verde, que têm dimensões e massas distintas (que 

são maiores que as de um disco de hóquei real). Nesse OA, é possível selecionar, através dos 

respectivos marcadores, se as colisões entre os discos serão elásticas ou inelásticas. No 

primeiro caso, você pode considerar que as laterais dos discos (superfícies nas quais os discos 

se tocam) são polidas de forma que o impulso de um disco sobre o outro sempre se dá ao 

longo da direção que une os seus centros. Portanto, nas colisões elásticas, esses discos 

comportam-se efetivamente como partículas (as colisões não provocam variação da energia 

cinética de rotação dos discos). A seleção de colisão inelástica pode ser interpretada como a 

colocação de uma película levemente aderente na superfície lateral de cada disco. Através dos 

controladores identificados por posição e velocidade é possível ajustar a coordenada y e a 

componente x da velocidade da partícula azul. O quadro 7 aborda os conteúdos presentes na 

AC 06: 
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Quadro 7 - Conteúdos desenvolvidos na AC 06 
 

Conteúdos Desenvolvidos Etapas 

Conteúdos Conceituais Energia cinética, princípio da conservação da energia 

mecânica, momento linear, princípio da conservação 

do momento linear, colisões elásticas e colisões 

inelásticas;   

Conteúdos Procedimentais Visualização na simulação computacional de 

fenômenos de interesse; cálculos de massa e 

momento linear; encontrar a relação existente entre 

conservação de energia e conservação de momento 

linear. 

Conteúdos em um ACN Domínio de procedimentos de análise gráfica, 

inferindo comparações de conservações através dos 

gráficos encontrados; Uso de comandos associados a 

cálculo diferencial através do uso do software; 

Construção de diferentes gráficos relacionados e 

energia. 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

 

6.5 TESTE A DISTÂNCIA  

 

 

 O Teste a Distância (TaD) tem esse nome (“a distância”) pois é realizado totalmente a 

distância. A disponibilização desse material é feito através do portal gxq. Esse processo tem a 

função de preparar os alunos para o teste que será realizado em sala de aula.  

 Para a sequência de atividades do semestre, foram planejados oito testes. Eles foram 

constituídos sempre por um exercício (rápida resolução, usando somente a equação para 

resolver) e um problema (utilizando etapas que vão além da manipulação de uma equação 

matemática). A figura 29, ilustra a interface do TaD 2
60

: 

 

 

  

                                                           
60

 Disponível em http://boltz.ccne.ufsm.br/gxq/dioni/fis1/show?tid=4 

http://boltz.ccne.ufsm.br/gxq/dioni/fis1/show?tid=4
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Figura 29 – Tela inicial do TaD 2 
 

 

 

Fonte: Portal gxq. 

 

 Na figura 29, observamos que, para a primeira questão, temos um texto que representa 

a situação e, logo abaixo, um campo retangular onde o estudante deve colocar a resposta ao 

exercício. Como se trata de um exercício de simples resolução, deve ser colocado apenas o 

valor e a unidade de medida que responde a situação. Logo, nenhum processo de resolução é 

exigido, justamente por se tratar de um exercício que tem a sua resolução bastante simples. 

 Já para o segundo problema, percebemos, na figura 29, que temos, além do campo 

anteriormente citado (campo pequeno e retangular), um espaço maior, também retangular, que 

funciona exatamente como um editor de texto. É este espaço que o aluno deve utilizar para 

informar as etapas e os procedimentos utilizados para a resolução do problema proposto. 

Sugerimos a eles que poderiam colocar tudo que achassem necessário nesse espaço, 

mostrando, dessa forma, todas as etapas que levaram até o produto final que é a resposta da 

questão. Cabe destacar, ainda, que não há limitação de espaço e também é possível inserir 

equações e fórmulas, da maneira que o estudante preferir.  

 Essa divisão na estrutura da atividade é justificada por considerarmos, além do 

produto final (resposta), toda a etapa de justificativa do problema. Quando definimos os pesos 

das questões das atividades, sempre primamos por avaliar em 50% da questão a etapa de 

justificativa, podendo, dessa forma, avaliar o aluno que errou o resultado numérico 

completamente, mas desenvolveu bem o problema em relação aos procedimentos utilizados. 
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 O prazo de entrega dos testes é variável. Como a atividade era curta e envolvia um 

exercício e um problema, o tempo para a realização era de 24 a 48 horas, dependendo do nível 

de complexidade do conteúdo a ser abordado. O número de submissões máximo para cada 

aluno é 3 (três) (caso, eventualmente, tenha detectado algum erro e queira refazer a atividade). 

 A avaliação desse teste, preferencialmente, deve ser desenvolvida em menos de 24 

horas, proporcionando um feedback rápido e útil ao aluno. Esse aspecto é fundamental, pois 

cria uma ferramenta importante para o aluno na sua preparação para o decorrer das outras 

atividades da disciplina, visto que pode contar com as correções e as informações 

provenientes da correção.  

 A avaliação da parte da resposta colocada no campo pequeno (onde o aluno coloca 

apenas o valor numérico) é feita direto, automaticamente pelo portal gxq. O professor, nesse 

processo, deve apenas carregar cada uma das atividades e efetuar a correção automática. Além 

da correção, o feedback e a mensagem também estão padronizados. Caso julgássemos 

necessário acrescer alguma informação a mais, basta inserir o texto no campo associado. A 

avaliação da outra parte, relacionada à justificativa, é realizada unicamente pelo professor, 

sendo que ele analisa e informa o aproveitamento do aluno. 

 Tratando-se de uma atividade extraclasse, em que a maioria dos estudantes poderia 

optar por copiar a solução dos problemas e acabar apenas reproduzindo as respostas, criamos 

uma ferramenta que possibilita atividades diferentes para diferentes alunos. Na verdade, o 

portal gxq cria quatro diferentes modelos de exercícios para a turma. O que o portal faz é 

alterar somente as condições iniciais ou grandezas do problema, fazendo, assim, que todos os 

alunos resolvam a mesma atividade, ou seja, com o mesmo grau de dificuldade. É claro que as 

etapas para a solução do problema que tem apenas diferentes variáveis é a mesma, mas esse 

aspecto diferencial obriga cada um a resolver o seu problema. 

 Na sequência, através do quadro 8, destacamos e caracterizamos cada uma das oito 

atividades desenvolvidas ao longo do semestre: 

 

 

Quadro 8 - Conteúdos desenvolvidos nos TaD 

 
Teste a Distância (TaD) Conteúdo/Formato Descrição 

 

TaD 01 

Conteúdo Conceitual Unidades de medida e 

transformação das unidades. 

Estrutura Um exercício. 

 

TaD 02 

Conteúdo Conceitual Movimento retilíneo uniforme e 

retilíneo uniformemente variado, 

nas direções horizontal e vertical. 

Estrutura Um exercício e um problema. 
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TaD 03 

Conteúdo Conceitual Vetores. 

Estrutura Um exercício e em um problema, 

o qual está dividido em quatro 

partes: i) numérica, ii) escolha da 

direção, iii) dos ângulos e iv) 

justificativa. 

 

TaD 04 

Conteúdo Conceitual Movimento bidimensional. 

Estrutura Um exercício e um problema. 

 

TaD 05 

Conteúdo Conceitual Força e movimento e a relação 

com o atrito. 

Estrutura Um exercício e um problema, o 

qual está dividido em três partes: 

i) módulo da aceleração, ii) 

módulo da tensão, iii) justificativa. 

 

TaD 06 

Conteúdo Conceitual Trabalho de uma força e potência. 

Estrutura Um exercício e um problema. 

 

TaD 07 

Conteúdo Conceitual Energia mecânica (cinética e 

potencial) e sistemas 

conservativos e não conservativos. 

Estrutura Um exercício, dividido em duas 

partes numéricas e em um 

problema, o qual está dividido em 

cinco partes, quatro são numéricas 

e a parte da justificativa. 

 

 

TaD 08 

Conteúdo Conceitual Colisões, impulso e quantidade de 

movimento. 

Estrutura Um exercício, com duas partes 

numéricas e um problema. 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

6.6 TESTES PRESENCIAIS 

 

 

 Os testes presenciais têm esse nome, pois são atividades presenciais, ou seja, 

realizados em sala de aula, durante o horário normal do desenvolvimento da aula. Eles são 

feitos, em geral, no momento final da aula e o tempo de execução é de aproximadamente 

trinta minutos. Também não é permitida a consulta a nenhum material (como livros ou acesso 

a equipamentos digitais durante a execução), o desenvolvimento do teste é individual, não 

sendo possível realizar qualquer discussão ou resolução de dúvidas com os colegas. 

 Os testes abordam os conceitos estudados e desenvolvidos nas semanas anteriores, o 

que possibilita ao estudante acompanhar o conteúdo até o momento da avaliação. O docente 

avisa sobre a aplicação sempre, com, pelo menos, uma semana de antecedência. 
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 Como o tempo de execução é pequeno (não excedendo trinta minutos), os testes 

desenvolvidos tinham em geral um ou dois problemas adaptados do livro texto da disciplina
61

. 

Nesse livro, os problemas são apresentados ao término do conteúdo e mostrados com quatro 

níveis de dificuldades: 

● Exercícios – são atividades que não exigem mais do que uma aplicação direta de uma 

equação ou ainda a discussão de um fenômeno físico a partir da abordagem conceitual. 

É uma etapa de rápida resolução e, na maioria dos casos, os alunos acabam por não 

realizá-la. 

● Problemas nível 1 – São atividades classificadas como fáceis. Esses problemas são 

caracterizados como atividades que necessitam utilização e manipulação de, pelo 

menos, uma equação.  

● Problemas nível 2 – Esses problemas caracterizam-se por serem de dificuldade média. 

Em geral, é necessária a utilização de muitas equações e o entendimento de conceitos 

mais avançados, principalmente, de ferramentas matemáticas. São atividades que 

demandam mais tempo e maior quantidade no livro. 

● Problemas nível 3 – Essas atividades são classificadas como difíceis. Não há muitos 

exemplares em cada capítulo e a sua resolução pode abranger um tempo bem 

considerável (questões como essas levam mais de hora na resolução, geralmente). Elas 

caracterizam se como uma espécie de problemas que vão além do conteúdo 

apresentado, extrapolando o conteúdo para outros casos, mais complexos e mais 

difíceis. 

Na construção dos testes presenciais, sempre optamos por problemas que fossem 

semelhantes aos de nível 2, pois não são simples manipulações (que, na verdade, não se 

configuram verdadeiramente como problemas) e também não são problemas muito extensos, 

que demandariam muito tempo na resolução (ocasionalmente, pudessem “consumir” quase 

por completo o tempo de aula. 

Contudo, cabe destacar que não haveria sentido colocar os problemas igualmente 

como estão colocados no livro texto. Dessa forma, na maioria dos casos, adaptamos os 

problemas mudando ora as grandezas físicas envolvidas, ora as condições iniciais dos 

problemas, trazendo, dessa forma, novas características para essas atividades e evitando que 

os alunos trouxessem a solução já resolvida e estabelecida de casa. 

A figura 30, ilustra o teste presencial 03: 
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 O livro texto referência da disciplina é o Halliday, Resnick, Walker, 9ª edição.  
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Figura 30 – Teste Presencial elaborado  
 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Ao analisar a figura 30, percebemos que ela consiste em duas partes principais. A 

primeira em que temos caixas retangulares numeradas e a segunda em que existe um 

retângulo que ocupa metade da página. 
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A primeira parte deve ser utilizada para que os estudantes marquem a resposta 

numérica que encontrarem na atividade. Essa etapa de correção não passa pelo professor, 

afinal, ela é efetuada através de um software que proporciona a correção automática da 

questão. Essa correção é muito semelhante as que são feitas em processos vestibulares e de 

concursos. Informamos aos alunos que a marcação inadequada de uma das caixas invalida a 

resposta, ocasionando o erro da questão. 

Já a segunda parte é aquela em que os estudantes devem colocar a justificativa para o 

resultado. Nesse espaço, deve ser colocada toda e qualquer informação que eles julgarem 

importantes e que justifiquem os procedimentos apresentados na solução da questão. 

Sugerimos também que evitem exceder o espaço delimitado na página para que não atrapalhe 

a correção automática. 

No cabeçalho, ilustrado na figura 30, observamos que existem algumas pequenas 

caixas também numeradas. Nesses espaços, o estudante deve marcar os números que o 

representam na turma
62

. Dessa forma, o software quando processar as respostas do aluno X
63

 

saberá, através desse código, que se trata do respectivo aluno. Isso indica a importância que 

eles façam a marcação adequada e evitem equívocos
64

. 

 

 

6.7 FORMATO DA AVALIAÇÃO NA DISCIPLINA DE FÍSICA I 

 

  

Nesta seção, discutiremos o formato das avaliações das atividades didáticas na 

disciplina de Física I. A disciplina que chamamos de Física I é denominada “Física Geral e 

Experimental I”. Isso indica que ela tem duas partes: (i) teórica e (ii) experimental. A parte ii, 

que é experimental, é desenvolvida por outro docente, em outro horário, com a sua própria 

avaliação. A etapa i, que é teórica, refere-se a etapa em que foi desenvolvida esta pesquisa. 

A nota final dos alunos nessa disciplina é sempre (em todos os semestres e não apenas 

nessa pesquisa) composta de uma média ponderada entre essas duas etapas (teórica e 

experimental). A etapa teórica tem peso de 75% da nota final, já a experimental tem peso de 

                                                           
62

 O código é informado no primeiro/segundo dia de aula e não é alterado durante o semestre. Assim, mesmo no 

decorrer das aulas, o professor tem todos os códigos e pode entregar aos alunos a qualquer momento, evitando o 

esquecimento. 
63

 Aluno X indica um aluno qualquer. 
64

 Caso o aluno marque um número que não é o seu ou erre o número colocando outro que não existe, será 

possível a correção somente com o auxílio do software Auto Multiple Choice, o qual será destacado no próximo 

capítulo, que indicará que alguma coisa não esperada está acontecendo. Assim, após isso, o professor fará a 

alteração necessária. 
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25%. Como a pesquisa desenvolveu-se somente na etapa teórica, achamos importante 

destacar, aqui, como as avaliações são traduzidas em nota para os estudantes. 

Partimos do pressuposto que os alunos só desenvolvem as atividades quando são 

avaliativas. Trata-se por exemplo, em outras situações, nesse mesmo contexto, quando 

dispomos de uma lista de exercícios sobre os capítulos teóricos desenvolvidos e que, no final 

do semestre, percebemos que mais da metade da turma não realizou nenhum dos problemas 

propostos (quando encontramos casos menos de um terço da turma fazer as listas propostas). 

Dessa forma, as atividades didáticas apresentadas nessa sequência têm peso avaliativo 

sempre, mesmo que, muitas vezes, possa representar uma fração mínima da nota final. A 

seguir, mostramos qual o peso das avaliações para cada grupo de atividades apresentadas: 

 Testes – 25% da nota da etapa teórica; 

o Atividade Introdutória – 15% da nota relativa aos testes; 

o Testes a Distância – 15% da nota relativa aos testes; 

o Testes Presenciais – 70% da nota relativa aos testes. 

 Prova I – 25% da nota da etapa teórica; 

 Prova II – 25% da nota da etapa teórica; 

 Atividades Computacionais – 25% da nota da etapa teórica. 

É importante ressaltar que essas notas correspondem somente aos 75% da nota da 

etapa teórica. Essa distribuição, que apresentamos, tem uma importância fundamental. 

Quando propomos atividades as quais os estudantes não estão acostumados e ao mesmo 

tempo consideramos avaliativas, com o mesmo peso da prova, estamos mostrando a 

importância das atividades propostas. Partimos do pressuposto, como já mencionamos, que se 

não fossem avaliativas, a maioria não as realizaria.  

 

 

 

 





7 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo, apresentamos e discutimos os dados que coletamos com o objetivo de 

investigar o desenvolvimento de um ritmo de estudo constante nos estudantes na disciplina de 

Física I. Para isso, inicialmente apresentamos o contexto em que a pesquisa foi desenvolvida, 

a equipe participante e os instrumentos de coleta de dados utilizados para tal investigação. Em 

seguida, discutimos os dados coletados no questionário inicial, traçando um perfil para as 

turmas envolvidas. Logo após, através da análise das submissões das atividades, identificamos 

o engajamento dos estudantes na sequência proposta. Por fim, fazendo uso do questionário 

final, analisamos os dados referentes a cada um dos grupos de atividades apresentadas. Com o 

intuito de corroborar alguns resultados oriundos da análise do questionário final, analisamos 

algumas questões oriundas das entrevistas. 

  

 

7.1 CONTEXTO DA APLICAÇÃO 

 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida na disciplina de Física I, de três turmas de cursos de 

engenharia de uma universidade pública. Os cursos foram: Engenharia de Computação (EC), 

Engenharia Química (EQ) e Engenharia Mecânica (EM). Para os cursos de EQ e EM a 

disciplina de Física I é uma disciplina introdutória, apresentada no primeiro semestre do 

curso, já para o curso de EC, essa é uma disciplina ofertada no segundo semestre de 

graduação. 

A aplicação contou com a participação de 110 estudantes, divididos em três turmas 

mencionadas anteriormente. É importante salientar que as turmas EQ e EM faziam parte da 

mesma turma e, assim, suas aulas aconteciam no mesmo horário, em dois dias da semana, 

pelo turno da manhã. Já a turma de EC tinha aula no horário da tarde. Em ambos os casos, as 

disciplinas têm um total de sessenta horas de aula, prevista nas ementas de cada curso. 

 

 

7.1.1 Equipe de Aplicação 

 

 

 Como a referida pesquisa contava com uma série de aplicações de diferentes 

atividades didáticas e com ferramentas tecnológicas, a etapa de desenvolvimento das 

atividades pelos alunos, ao longo do semestre, contou com uma equipe de apoio. Além do 
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professor regente da disciplina, o qual participou intensamente na etapa de elaboração, 

construção, análise e avaliação das atividades didáticas apresentadas, tínhamos o docente 

orientado
65

 e mais dois alunos de doutorado colaborando nessa etapa específica. 

 Cabe ressaltar que as contribuições desses alunos estão ligadas à aspectos que vão 

além da disciplina, pois estão relacionadas também ao desenvolvimento de trabalhos 

paralelos, associados as suas próprias pesquisas. O primeiro doutorando colaborou 

especificamente no desenvolvimento do trabalho em relação ao portal gxq e ao uso do AMC. 

Logo, ele trabalhou fazendo a manutenção das ferramentas tecnológicas utilizadas no 

trabalho, ao passo que controlava as suas operações, identificando e resolvendo problemas 

apresentados. 

 O outro estudante colaborou diretamente no envio dos feedbacks das atividades de 

testes e provas presenciais, através do AMC, o que também está associado ao 

desenvolvimento de trabalhos futuros nessa área. Além disso, deram-se contribuições 

associadas às correções das atividades introdutórias. 

 Destacamos que a manutenção dessa equipe de trabalho foi fundamental no processo 

de aplicação, uma vez que estávamos na primeira aplicação da referida pesquisa. Ademais, os 

recursos tenham sido empregados numa gama maior de situações específicas, o seu controle 

para o desenvolvimento vai se tornando mais simples, fácil e prático, minimizando qualquer 

problema na utilização e possibilitando uma ampliação na sua aplicação, na medida em que o 

professor demonstre habilidades e competências em todos os aspectos necessários para a 

utilização de todos os recursos. 

 

 

7.2 FERRAMENTAS DE COLETA DE DADOS 

 

 

 No intuito de avaliar as atividades didáticas desenvolvidas ao longo da disciplina, 

optamos por criar alguns instrumentos de coleta de dados, que, de alguma forma, 

contemplassem todas as etapas de aplicação e o processo como um todo. Como se tratavam de 

várias atividades e, principalmente, diferentes grupos de atividades, os instrumentos 

aplicados, em geral, consistiam de muitas perguntas. A seguir, descrevemos e caracterizamos 

cada um deles. 
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O docente orientado em questão é o autor do referido trabalho. 
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● Questionário inicial: O questionário inicial (QI)
66

 tem a função de identificar o perfil 

inicial dos estudantes participantes da pesquisa. É um questionário relativamente 

rápido (o tempo aproximado para a resolução do questionário inicial é de dez 

minutos), com apenas seis questões, que vão desde múltipla escolha até questões 

dissertativas. Esse questionário inicial objetiva abordar como os alunos usam o 

computador, em atividades de sala de aula e no cotidiano fora do contexto escolar. As 

respostas dessa atividade podem transmitir importantes informações do conhecimento 

e prática que os alunos já dispõem de atividades que usam computador e, de uma 

forma geral, qualquer ferramenta tecnológica. Por exemplo, se os resultados apontam 

para uma turma sem muito conhecimento sobre o computador é necessário que o 

docente prepare mais atividades de acompanhamento, afinal a adaptação será mais 

importante devido à inexperiência da maioria dos estudantes. Já se o resultado apontar 

para a turma com amplo conhecimento do uso do computador, o docente pode 

desenvolver as atividades com um caráter mais aberto e menos orientado desde o 

início do processo de ensino-aprendizagem. Cabe salientar que, nesse caso, foi 

disponibilizado ainda na primeira semana de aula e teve intervalo para a entrega de 

aproximadamente dez dias, além disso, não era obrigatório e não tinha caráter 

avaliativo. 

● Questionário final: O questionário final
67

 (QF) tem a função de avaliar as atividades 

didáticas desenvolvidas ao longo do semestre. Mas, na verdade, vai muito além disso, 

através desse instrumento de coleta de dados, objetivamos avaliar cada grupo das 

atividades aplicadas, culminando na avaliação da proposta e do sistema de aplicação. 

Devido ao grande número de atividades aplicadas e esse instrumento ser fundamental 

para a análise, organizamos em torno de cinquenta e quatro questões que alternam 

múltipla escolha e questões dissertativas
68

. Como o questionário era extenso, as 

questões não deviam obrigatoriamente ser respondidas, podendo o aluno enviar as 

respostas que achasse necessárias. O questionário foi disponibilizado ainda na última 
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 O questionário inicial está disponível no endereço http://boltz.ccne.ufsm.br/gxq/dioni/fis1/show?tid=1. Uma 

cópia está disponível no Apêndice D.  
67

 O questionário final está disponível no endereço http://boltz.ccne.ufsm.br/gxq/dioni/fis1/show?tid=25. Uma 

cópia está disponível no Apêndice E. 
68

 Sabemos que o número de questões envolvidas nesse questionário final é demasiadamente grande. Contudo, a 

solução para esse empecilho foi projetada no tempo de envio da tarefa que foi superior a duas semanas, acabando 

por estender-se ao término das aulas. Ademais, também era possível que o aluno salvasse as versões que fosse 

realizando do questionário, evitando que necessitasse concluir na primeira vez que completasse. Acreditamos 

que o tempo de realização varia entre trinta e sessenta minutos, dependendo as questões que o estudante 

desejasse resolver. 

http://boltz.ccne.ufsm.br/gxq/dioni/fis1/show?tid=1
http://boltz.ccne.ufsm.br/gxq/dioni/fis1/show?tid=25
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semana de aulas, enquanto havia andamento da disciplina e a resposta não era 

obrigatória e tampouco avaliativa. 

● Questionários de opinião das atividades individuais: A cada atividade diferente 

aplicada em sala de aula, era disponibilizado um questionário de opinião sobre a AD. 

O questionário vinha logo após o término das questões propostas e tinha como 

finalidade compreender as opiniões de cada aluno. As respostas a essas questões não 

eram obrigatórias. 

● Relatos e dúvidas: Oriundos de atividades presenciais ou a distância, os registros 

associados às dúvidas permitem compreender a concepção do aluno frente à atividade, 

basta que o pesquisador registre as informações oriundas dessas atividades. 

● Entrevista
69

: A entrevista semiestruturada consiste numa série de questionamentos 

(treze questões) relacionados à aplicação das atividades. Ela foi desenvolvida com o 

objetivo de comprovar os resultados evidenciados nos questionários inicial, final e de 

opinião. 

 

 

7.3 QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

  

O questionário tem a função de investigar como os alunos usam o computador, em 

atividades de sala de aula e no cotidiano, fora do contexto escolar. As respostas dessa 

atividade podem transmitir importantes informações acerca do conhecimento e prática que os 

alunos já dispõem com atividades que usam computador e, de uma forma geral, qualquer 

ferramenta tecnológica. Por exemplo, se os resultados apontam para uma turma sem muito 

conhecimento sobre o computador, é necessário que o docente prepare mais atividades de 

acompanhamento, afinal a adaptação será mais relevante devido à inexperiência da maioria 

dos estudantes. Já se o resultado apontar para a turma com amplo conhecimento do uso do 

computador, o docente pode desenvolver as atividades com um caráter mais aberto e menos 

orientado desde o início do processo de ensino-aprendizagem. 

O questionário foi disponibilizado na primeira semana de aula e o prazo de envio foi 

de sete dias. Na turma de EQ, foram 38 submissões, na de EM foram 19 submissões e na de 

EC, 36 submissões, totalizando um número de 93 diferentes submissões. Em continuidade, 

                                                           
69

 O roteiro utilizado na entrevista está disponibilizado no Apêndice F. 
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disponibilizamos a análise dos resultados apresentados nessa ferramenta de coleta de dados. 

Como as questões não eram obrigatórias é possível que alguns questionamentos não tenham 

93 respostas. 

Cabe destacar que não analisaremos neste trabalho todas as questões do questionário 

inicial. Abordaremos somente as que balizam e justificam o interesse pelo referido trabalho 

ou as que comprovem alguma relação de interesse. 

A primeira questão abordava a idade dos estudantes. Os resultados apontados para 

essa questão variaram razoavelmente entre as turmas: a turma de EC, na qual a disciplina de 

Física I é ministrada no segundo semestre, apresentou idade média de 20,3 anos. Já as turmas 

de EQ e EM apresentaram idade média de 17,84 e 18,05 anos, respectivamente (como são 

turmas que a disciplina é realizada no primeiro semestre, considera-se normal que tenha esse 

resultado). 

Depois dessa questão, o questionário aborda o uso do computador como uma 

ferramenta em geral. Assim, perguntamos se os estudantes tinham computador pessoal. Essa 

informação é relevante, afinal muitas atividades da disciplina são realizadas através do uso de 

TIC. Não possuir computador não impede/atrapalha em nada a realização das atividades, mas 

a utilização do computador portátil facilita o desenvolvimento delas. Do total de 92 respostas 

encontradas, aproximadamente 90% dos estudantes têm computador pessoal. Esse resultado 

não é surpreendente, uma vez que, atualmente, há uma grande disponibilidade desse tipo de 

ferramentas, inclusive, a preços mais acessíveis. Cabe destacar que, para o curso de EC, de 

um total de trinta e cinco submissões, apenas um estudante não possui o computador pessoal. 

A próxima questão busca evidenciar com que frequência os estudantes utilizam o 

computador em qualquer tipo de atividade. Tínhamos por hipótese que a maioria dos 

estudantes investigados utilizava o computador para realizar, ao menos, algumas de suas 

atividades cotidianas, uma vez que o emprego dessa ferramenta já está bastante disseminado 

dia a dia desses estudantes. A questão é apresentada com as respostas na escala Likert, com 

cinco opções, onde a primeira indica pouco utilizado e a quinta, muito utilizado. A figura 31 

ilustra os resultados encontrados: 
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Figura 31 – Resposta dos estudantes ao questionamento do uso do computador 
 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 Podemos perceber, analisando a figura 31, que a maioria dos estudantes usa o 

computador com grande frequência, o que está em conformidade com a hipótese apresentada. 

É perceptível, também, através da figura 31, que a concentração dos dados apresenta-se no 

lado direito da figura, o qual está diretamente associado com as proposições de uso frequente 

do computador.   

Na continuação das questões que abordam exclusivamente o uso do computador de 

maneira geral, perguntamos se os estudantes acessam a internet diariamente. Com o avanço da 

tecnologia, a internet é mais constante na casa dos brasileiros. Além disso, o desenvolvimento 

da internet móvel em smartphones e computadores proporciona acesso a informação através 

de atualização constante. Das 91 respostas encontradas para essa questão, aproximadamente 

83% dos estudantes usa a rede internet diariamente, pelo menos, mais de três vezes ao dia. 

Além disso, outros 10% (aproximadamente) utilizam-na com boa frequência, também 

diariamente. Logo, os resultados corroboram a hipótese inicial do acesso à internet para a 

maioria dos alunos. 

Nas próximas questões, mudamos o foco das abordagens e passamos a olhar o 

computador como ferramenta para diferentes atividades, tentando evidenciar qual é a 

utilização mais comum que os alunos fazem. A seguir, destacamos em tópicos as diferentes 

maneiras perguntadas nas questões e analisamos os resultados encontrados. 
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Comunicação (e-mail, redes sociais, etc.): esse primeiro questionamento pretende 

avaliar se os alunos utilizam as redes sociais através do computador. Amplamente 

disseminadas atualmente, acreditamos ser raro que algum aluno não utilize qualquer tipo de 

rede social. Os resultados encontrados (92 submissões) através da análise dos resultados 

indicaram que 58,9% dos estudantes utilizam com muita frequência qualquer rede social e 

29,3% usam frequentemente. Isso evidencia que uma parcela significativa de 88,2% dos 

alunos utilizam essa opção com maior ênfase. Cabe destacar que apenas três alunos 

mencionaram utilizar pouco (ou raramente) e nenhum aluno indica não utilizar. Essa parcela 

significa menos 4%. A figura 32 ilustra a análise dos dados: 

 

Figura 32 – Resposta dos estudantes ao questionamento do uso do computador como 

ferramenta de comunicação 
 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Podemos perceber através da figura 32, que a maioria dos estudantes utiliza o 

computador como ferramenta de comunicação, como, por exemplo, as redes sociais e os 

aplicativos de bate papo existentes. 

● Consulta (Wikipédia, site das notícias, revistas eletrônicas): com essa abordagem, 

tentamos evidenciar se os estudantes utilizam o computador como ferramenta de 

pesquisa, associada ao uso da internet.  

● Edição e apresentação (fazer uma apresentação, redigir textos ou trabalhos escolares): 

esse questionamento tenciona perceber se os estudantes utilizam o computador como 
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ferramenta associada a atividades de sala de aula. Atividades como digitação e 

apresentações de slides são muito comuns desde o nível médio. A figura 33 a seguir 

ilustra a distribuição das respostas encontradas: 

 

Figura 33 – Resposta dos estudantes ao questionamento do uso do computador como 

ferramenta de edição e apresentação de trabalhos 
 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

A partir da análise da figura 33, verificamos que esse tipo de atividade é de 

conhecimento dos alunos, mas não representa um uso majoritário. Embora percebamos uma 

grande concentração de resposta no lado direito do gráfico, a parcela concentrada no lado 

esquerdo e no meio também é consideravelmente expressiva. 

● Análise numérica e gráfica (fazer cálculos, planilhas e elaboração de gráficos): a 

última modalidade ou forma do uso do computador como uma ferramenta visa 

identificar uma atividade mais complexa. Pretendíamos perceber se os estudantes já 

desenvolveram alguma análise matemática (explicitamente com o uso de gráficos) 

com o auxílio do computador ou outro software de análise de dados. Essa informação 

é pertinente, uma vez que uma parte de pesquisa desenvolvida, aborda diretamente 

esse âmbito. A figura 34 ilustra a distribuição das respostas encontradas: 
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Figura 34 – Resposta dos estudantes ao questionamento do uso do computador como 

ferramenta de análise gráfica 
 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 Analisando a figura 34, percebemos um resultado importante e expressivo. A maioria 

dos estudantes chega ao ensino superior sem ter muito ou qualquer contato com atividades de 

análise gráfica através do computador. Como optaram pela carreira nos cursos de engenharia, 

esse tipo de atividade será cada vez mais frequente em suas formações e essa experiência 

pode ser útil no futuro, tanto profissional quanto acadêmico.  

Cabe salientar que, nesse questionamento, as respostas das turmas destoam 

consideravelmente. Enquanto na EQ e EM, os resultados estão bem semelhantes, os 

estudantes da EC, segundo as respostas encontradas, estão mais habituados com o caráter de 

atividades de análise gráfica, uma vez que aproximadamente 37% dos estudantes mencionam 

já ter desenvolvido frequentemente alguma atividade desse gênero. A figura 35 ilustra as 

respostas do curso de EC: 
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Figura 35 – Resposta dos estudantes da turma de Engenharia de Computação ao 

questionamento do uso do computador como ferramenta de análise gráfica 
 

 
 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

Após essas questões de múltipla escolha, passamos a analisar três questões associadas 

ao uso de alguns aplicativos mais utilizados pelos alunos. As questões passam a ser 

dissertativas e continuam sendo não obrigatórias. 

A primeira questão apresentada foi: Quais aplicativos computacionais você usa em 

atividades não escolares. O resultado encontrado está na figura 36: 

 

Figura 36 – Resposta dos estudantes ao questionamento sobre os aplicativos utilizados 
 

 
Fonte: elaborada pelo autor 
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A segunda questão dessa abordagem foi: Quais aplicativos computacionais que você 

mais usa em atividades escolares? O resultado encontrado está na figura 37, a seguir: 

 

Figura 37 – Resposta dos estudantes ao questionamento sobre os aplicativos escolares 

utilizados 
 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A partir do exposto até aqui, fica claro que a maioria dos estudantes tem acesso ao 

computador e à internet com uma frequência diária. Esse resultado é importante para o 

desenvolvimento das atividades, pois indica qual é o grau de familiarização da maioria dele. 

Ademais, embora em menor número, os alunos que apresentam pouca experiência ou maior 

dificuldade no uso do computador precisarão de um acompanhamento mais individualizado e 

que colabore no desenvolvimento das atividades. 

 

 

7.4 ENGAJAMENTO NAS ATIVIDADES 

 

 

 Embora as atividades desenvolvidas na disciplina de Física I fossem avaliativas, é de 

interesse avaliar o grau de aceitabilidade delas frente aos alunos. Acreditamos que uma 

análise do número de submissões de cada turma é um indício relativamente importante sobre 
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como os estudantes perceberam cada sequência de AD, ou seja, com isso, podemos 

analisar/avaliar/aferir o grau de engajamento/adesão dos estudantes em cada um dos conjuntos 

de AD que desenvolvemos. 

 Dessa forma, analisamos separadamente o número de submissões por turma de cada 

um dos grupos de atividades: (i) Atividades Introdutórias, (ii) Testes a Distância e (iii) 

Atividades Computacionais. 

 Temos a hipótese de que um número razoavelmente constante de submissões significa 

que as turmas entenderam e aceitaram a proposta. Caso esse número seja reduzido 

bruscamente, esse fato, em si, pode indicar uma forte rejeição dos alunos à proposta 

estabelecida. 

 Cabe destacar que, no curso de Física I, de forma geral, sempre há um grande número 

de estudantes que desistem ao longo do semestre
70

, sendo muito frequente que as turmas 

sejam reduzidas a menos da metade no término do período letivo. Como se trata de uma 

disciplina para ingressantes (em dois dos três cursos abordados neste trabalho), o índice de 

desistência tende a ser bastante grande e esse fato também será observado e considerado nessa 

análise. 

 Assim, na próxima seção, analisaremos o engajamento dos alunos nas atividades 

(grupos de atividades). Essa análise será efetuada em função das turmas. 

 

 

7.4.1 Atividades Introdutórias  

 

 

 No total, foram disponibilizadas oito atividades introdutórias. O número de 

submissões pode ser visualizado na tabela 1 que segue: 

 

  

                                                           
70

 Esse fato pode ser observado ao longo dos anos, por observação direta dos pesquisadores, que já trabalharam 

no contexto explícito em outros momentos. 
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Tabela 1 – Número de atividades introdutórias submetidas 
 

Atividades 

Introdutórias Turma 01/Computação 

Turma 

02/Química Turma 03/Mecânica 

Atividade 

Introdutória 01 33 37 19 

Atividade 

Introdutória 02 33 37 19 

Atividade 

Introdutória 03 30 38 19 

Atividade 

Introdutória 04 22 34 19 

Atividade 

Introdutória 05 22 37 19 

Atividade 

Introdutória 06 19 29 12 

Atividade 

Introdutória 07 14 34 11 

Atividade 

Introdutória 08 18 32 10 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 A figura 38 ilustra os dados dispostos na tabela e, dessa forma, facilitam a leitura e a 

interpretação deles. 
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Figura 38 – Número de atividades introdutórias submetidas 
 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 Analisando a figura 38, notamos que há discrepância nos resultados entre as turmas 

participantes. Ao analisarmos, primeiramente, a curva em vermelho, associada a turma de 

Engenharia Química, percebemos que, na AI 01, tivemos 37 submissões, enquanto, na AI 08, 

o número de submissões reduziu, mas de maneira bem pouco significativa com um total de 32 

submissões. Em outros termos, aproximadamente 86% em relação à primeira atividade
71

. Para 

a referida turma, apenas em uma atividade o número de submissões foi inferior a 30, o que 

demonstra o grau de envolvimento dos estudantes com as AI. 

 Também na figura 38, ao analisarmos a curva azul, referente à turma de EC, 

percebemos que ela representa uma curva descendente mais acentuada que a turma anterior. A 

AI 01 obteve 33 submissões, enquanto a última atividade (AI 08) teve apenas 18 submissões, 

o que representa uma redução quase que pela metade (uma redução a aproximadamente 54% 

do valor inicial). Ainda, cabe destacar a AI 07 que teve apenas 14 submissões. 

                                                           
71

 Destacamos que não são necessariamente os mesmos alunos que enviaram as atividades. Não fizemos a 

análise em termos nominais dos participantes, mas em função do número total de submissões na turma. 
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 Para a última turma, de EM, representada na figura 38 pela curva de cor amarela, a 

redução no número de submissões acompanhou o resultado da turma de Computação. Na AI 

01, 19 submissões foram efetuadas, enquanto, na AI 08, o número de submissões foi reduzido 

a 10, totalizando um número próximo a 50%. 

 Pelos resultados encontrados, acreditamos que as curvas de decréscimo de submissões 

foram menores do que nos anos anteriores e, dessa forma, imaginamos que a sequência de AI 

foi razoavelmente recebida pelos estudantes. Cabe salientar o resultado expressivo da turma 

de EM, o qual apresentou uma média de praticamente 90% em todas as submissões. 

Salientamos também que é compreensível que, em algumas atividades, o número de 

submissões tenha ficado bem abaixo do esperado. Como se trata de uma disciplina de Física 

(não específica do curso em questão) é normal que, em algum momento, seja dado ênfase em 

outras atividades de outras disciplinas específicas desses cursos, para que o aluno consiga 

manter um bom aproveitamento em todo o curso. São, em geral, seis ou sete disciplinas em 

cada semestre e, em alguns momentos, inevitavelmente, a carga de trabalho torna-se elevada. 

Além do mais, o número de atividades desenvolvida na presente disciplina foi maior do que o 

normalmente encontrado em outras disciplinas e o estudante acaba optando não fazer algumas 

das atividades propostas.  

 

 

7.4.2 Atividades computacionais (AC) 

  

 

 No total, foram disponibilizadas seis atividades computacionais. O número de 

submissões pode ser visualizado na tabela 2: 

 

Tabela 2 – Número de atividades introdutórias submetidas 
 

Atividades 

Computacionais 

Turma 

01/Computação 

Turma 

02/Química 

Turma 

03/Mecânica 

Atividade 

Computacional 01 29 34 20 

Atividade 

Computacional 02 22 35 20 
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Atividade 

Computacional 03 19 33 16 

Atividade 

Computacional 04 21 33 18 

Atividade 

Computacional 05 15 29 14 

Atividade 

Computacional 06 16 16 13 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 A figura 39 ilustra os dados dispostos na tabela e, dessa forma, facilita a leitura e 

interpretação deles. 

 

Figura 39 – Número de atividades introdutórias submetidas 
 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 Analisando a figura 39, notamos que o padrão apresentado pelas turmas no conjunto 

das atividades introdutórias também se fez presente nas atividades computacionais. Através 

da figura, percebemos que as curvas em azul e amarelo (correspondentes às turmas de 
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Engenharia de Computação e Engenharia Mecânica) têm um comportamento praticamente 

igual, afinal iniciam com um pico e têm um decréscimo constante (podemos visualizar, na 

imagem 42, a semelhança entre os padrões). Em ambos os casos, a relação existente entre as 

submissões da primeira e da última atividade computacional ficou aproximadamente na casa 

dos 50%. Esse número está condizente com o padrão encontrado pelas mesmas turmas, 

quando a análise fora realizada em cima das atividades introdutórias. 

Já a turma de Engenharia Química, disposta na cor vermelha, no gráfico da figura 39, 

tem uma curva praticamente constante nas cinco primeiras atividades e uma queda acentuada 

na última (AC 06). Destacamos que a diferença entre o número de submissões da AC 01 e da 

AC 05 é de apenas 05 trabalhos (se considerássemos as AC até esse ponto, o padrão de envio 

seria superior a 90%). Contudo, na AC, o número cai para 16 submissões, o que é menos da 

metade das submissões da primeira atividade. 

 É importante destacar que a AC 06, geralmente, apresenta um número de submissões 

muito abaixo da média desenvolvida nas outras atividades computacionais. Como a sequência 

didática das AC é planejada e desenvolvida seguindo um modelo ascendente de dificuldades, 

tanto no que condiz aos problemas utilizados, quanto na necessidade de domínio do software 

a AC 06 demanda muito conhecimento específico e o tempo para execução, em geral, é 

bastante grande, levando, inclusive, a vários dias. Como se trata da última atividade dessa 

sequência, sendo desenvolvida na última semana de aula, os alunos acabam optando por não 

fazê-la em virtude do acúmulo de tarefas e provas inerentes a outras disciplinas. 

 

 

7.4.3 Testes a distância 

 

 

 No total, foram disponibilizados oito testes a distância. O número de submissões pode 

ser visualizado na tabela 3 que segue: 

 

Tabela 3 – Número de atividades introdutórias submetidas 
 

Testes a Distância 

Turma 

01/Computação 

Turma 

02/Química 

Turma 

03/Mecânica 

Teste a Distância 01 37 37 21 
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Teste a Distância 02 35 37 20 

Teste a Distância 03 34 35 18 

Teste a Distância 04 26 35 19 

Teste a Distância 05 23 31 16 

Teste a Distância 06 22 32 17 

Teste a Distância 07 16 27 11 

Teste a Distância 08 18 32 15 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 Na figura 40 percebemos através de um gráfico o andamento das submissões desse 

grupo de atividades: 

 

Figura 40 – Número de atividades introdutórias submetidas 
 

 

 

Fonte: elaborada pelo autor 

 

 Podemos observar, por análise da figura 40, que a turma de Engenharia Química 

(representada pela cor vermelha) teve uma redução de apenas cinco submissões entre os 



141 

 

Testes a Distância. Embora visivelmente a curva represente um decréscimo, a média de 

envios é condizente com o padrão geral, podendo ser considerada, então, um número 

constante de submissões. Esse resultado causa até um estranhamento, pois indica que pouco 

menos de 90% (aproximadamente a 86%) dos estudantes dessa turma continuaram a 

desenvolver esse conjunto de atividades até o fim do semestre. 

 A turma de Engenharia Mecânica, representada na figura 43 pela curva na cor 

amarela, apresentou dados relevantes também, uma vez que a diferença entre o número de 

submissões do teste inicial e final tenha ficado em apenas cinco, o número de envios ficou na 

casa dos 72% aproximadamente. 

 A turma que teve o menor padrão médio de submissões, nessa sequência de Testes a 

Distância, foi a de Engenharia de Computação (que está representada na cor azul do gráfico). 

Nela, o número de envios caiu pela metade no intervalo da primeira à última disponibilização 

dos testes. 

  

 

7.5 QUESTIONÁRIO FINAL 

 

 

 O questionário final, como já destacamos, é longo e concentra cinquenta e quatro 

questões. Não buscamos aqui analisá-lo completamente, indicando que faremos um olhar 

dirigido apenas àquelas questões que respondam aos objetivos propostos inicialmente. Dessa 

forma, a análise será efetuada pontualmente e estaremos sempre indicando a questão do 

questionário que está sendo abordada. Cabe ressaltar que as questões que envolviam múltipla 

escolha estavam todas as propostas na escala Likert (cinco alternativas distintas, onde a 

posição três indica uma alternativa média). 

 Na tentativa de evidenciar como os alunos compreenderam os grupos e as propostas, 

no questionário final, dividimos as perguntas em meio aos grupos das atividades. Dessa 

forma, destacamos as seguintes questões presentes nesse instrumento: 

● Atividades Introdutórias: 

Q1- O número de Atividades Introdutórias foi: 

R. insuficiente até excessivo 

Q2- Em geral, o prazo de entrega das Atividades Introdutórias foi: 

R. muito curto até muito longo 
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Q3- As Atividades Introdutórias foram úteis para o melhor entendimento dos 

conteúdos abordados em sala de aula: 

R. muito úteis até nada úteis 

Q4- O que você achou das Atividades Introdutórias: 

R. não gostei até gostei muito 

Q5- Em sua opinião, qual foi a função desempenhada pelas Atividades Introdutórias? 

Na sequência, analisaremos as respostas frentes a essas questões para compreender 

como os estudantes entenderam o conjunto de AI.  

● Teste a Distância: 

 Q6- O número de TaD foi: 

R: insuficiente até excessivo. 

 Q7- Em geral, o prazo para entrega dos TaD foi: 

R: muito curto até muito longo. 

 Q8- Em sua opinião, os TaD foram importantes para a sua aprendizagem na disciplina 

de Física 1: 

R: nada importante até muito importante. 

 Q9- O que você achou dos TaD: 

R: não gostei até gostei muito. 

 Q10- Em sua opinião, quais são os principais aspectos positivos das questões (com 

diferentes versões) usadas nos TaD? E os negativos? 

 Q11- Em sua opinião, qual é a função desempenhada pelos TaD? 

● Atividades Computacionais 

 Q12- O número de Atividades Didáticas Computacionais foi: 

R: insuficiente até excessivo. 

 Q13- Em geral, o prazo para entrega das Atividades Didáticas Computacionais foi: 

R: muito curto até muito longo. 

 Q14- Em relação a sua aprendizagem de Física 1, as Atividades Didáticas 

Computacionais: 

R: não contribuíram até contribuíram muito. 

 Q15- Em relação ao aprendizado de técnicas computacionais, as Atividades Didáticas 

Computacionais: 

R: não contribuíram até contribuíram muito. 

Q16- O que você achou das Atividades Didáticas Computacionais: 

R: não gostei até gostei muito. 
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Q17- Em sua opinião, qual é a função desempenhada pelas Atividades Didáticas 

Computacionais? 

● Testes Presenciais: 

 Q18- O número de testes presenciais foi: 

R: insuficiente até excessivo. 

 Q19- Em geral, o tempo de realização dos testes presenciais foi: 

R: muito curto até muito longo. 

- Avaliação sobre a Correção automática, contida nos testes presenciais: 

 Q20-Em sua opinião, as avaliações (feedbacks) dos testes presenciais foram: 

Em relação à instrução. R: nada instrutivas até muito instrutivas. 

Em relação à utilidade. R: nada úteis até muito úteis. 

Em relação ao tempo de envio. R: muito lentas até muito rápidas 

De forma geral. R: muito fracas até ótimas. 

Q21- No âmbito da correção automática desenvolvida na disciplina, você considera os 

critérios empregados no referido processo: 

R: nada justos até muito justos. 

 Q22- Em sua opinião, é válido separar a correção da parte numérica da parte de 

justificativa: 

 Q23- De forma geral, como você avalia o processo de correção automática? 

 Q24- Na correção dos testes e provas presenciais, o que você prefere: 

R: Somente correção manual. Mista: automática (parte numérica) e manual (justificativa). 

Somente automática (parte numérica). 

 

 

7.5.1 Análise dos grupos e das questões propostas 

 

 

● Atividades Introdutórias: 

 Conforme destacamos anteriormente, para a análise dessa categoria, utilizamos cinco 

questões provenientes do questionário final aplicado. As quatro primeiras (Q1, Q2, Q3 e Q4) 

são questões de múltipla escolha e a última (Q5) é dissertativa. Extraímos os dados e 

representamos na tabela 4 que segue: 
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Tabela 4 – Respostas dos alunos no questionário final quanto a questões de atividades 

introdutórias 
 

Q1- O número de Atividades Introdutórias foi 

Insufici

ente  Médio  

Excessiv

o 

 0 0 14 10 6 

Q2- Em geral, o prazo de entrega das Atividades 

Introdutórias foi 

Muito 

curto  Médio  

Muito 

longo 

 4 9 15 2 0 

Q3- As Atividades Introdutórias foram úteis para o 

melhor entendimento dos conteúdos abordados em 

sala de aula: 

Nada 

úteis  Médio  

Muito 

úteis 

 2 4 5 9 10 

Q4- O que você achou das Atividades 

Introdutórias: 

Não 

gostei  Médio  

Gostei 

muito 

 3 3 9 10 5 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 Podemos perceber, através da tabela 4, relativa a Q1, que os estudantes consideraram 

o número de AI propostos de médio a demasiado. Das trinta submissões encontradas, todas 

estiveram concentradas nas opções que vão de médio a exagerado. Contudo, percebemos que, 

aproximadamente, metade dos alunos que preencheram o questionário considerou o número 

de atividades normal, o que representa uma fatia interessante da representação total. Logo, a 

outra metade considerou o número de atividades exagerado. Imaginamos que esse resultado 

foi encontrado devido à maioria dos alunos fazer um número pequeno de atividades em cada 

curso. Assim, como as atividades tinham um número considerável, eles avaliaram como algo 

excessivo. 

 Quando analisamos Q2 associada ao prazo, observamos que os alunos responderam de 

maneira muito semelhante a Q1. Na tabela 4, percebemos que, aproximadamente, metade da 

turma respondeu o tempo como sendo médio. Contudo, treze submissões consideraram o 

prazo curto ou muito curto (aproximadamente 43%). Esse fator de relevância encontrado nas 

respostas não é espantoso para os pesquisadores, uma vez que o tempo para submissão das 
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atividades era sempre inferior a dois dias, quando, na maioria dos casos, optamos por 

possibilitar apenas vinte e quatro horas para que respondessem a atividade introdutória 

proposta. Esse pequeno tempo para submissão está associado à simplicidade da atividade 

introdutória, que era projetada para um tempo de execução inferior a vinte minutos (quando, 

na maioria dos casos, os estudantes resolviam-na em dez minutos ou até menos). 

 A Q3 associa à aplicação das AI e ao entendimento dos conteúdos em sala de aula. 

Essa é uma questão de grande relevância, pois o resultado possibilita visualizar se os 

estudantes compreenderam a utilidade dessas atividades. O resultado apontado tabela 4 indica 

que: 

- 6,66% acharam as atividades nada úteis; 

- 13,33% acharam pouco úteis; 

- 16,66% acharam a atividade com utilidade média; 

- 30% acharam úteis; 

- 33,33% acharam muito úteis. 

 Através dos resultados encontrados, verificamos que quase dois terços dos alunos 

entenderam a sequência de atividades introdutórias como úteis ou muito úteis. Isso indica que 

as turmas compreenderam a função desse conjunto, que tinha como objetivo, introduzir uma 

discussão sobre o conteúdo antes mesmo do desenvolvimento de sala de aula, nos moldes da 

sala de aula invertida. 

 Com um resultado muito semelhante ao Q3, a Q4 avalia se os alunos gostaram das 

atividades. Embora seja uma questão de opinião pessoal e envolve o conceito de “gostar” ou 

“não gostar”, o seu resultado tem interesse no aspecto do design. Como percebemos na tabela 

4, 80% dos estudantes optaram por uma das três alternativas associadas à posição média, 

gostou e gostou muito, indicando certa afinidade com as atividades. 

 A questão Q5 é a primeira dissertativa aqui analisada e pedia aos alunos que 

determinassem a principal função das AI. Dos resultados encontrados nas respostas, emergiu 

uma grande categoria: 

● Introduzir o conteúdo: Segundo as respostas encontradas, a principal função desse 

conjunto de atividades introdutórias foi possibilitar a introdução do conteúdo novo, 

sem ainda terem visto na escola. Termos como “permitir uma amostra de conteúdos”, 

“introduzir novos conteúdos”, “adentrar no novo capítulo” foram corriqueiros nessas 

respostas, aqui classificadas, e por si só já representam bem essa categoria. Trazemos 

as respostas de três alunos para representar e definir essa categoria: 
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- “Uma introdução ao assunto que seria abordado futuramente. Uma base para, pelo 

menos, situar o que seria estudado nas aulas presenciais.” Resposta do aluno I. 

- “Apresentar o conteúdo antes da aula, para termos uma noção do que será 

abordado.” Resposta do aluno II. 

- “Dar clareza ao aluno sobre o assunto a ser abordado para aulas seguintes. 

Treinando-o para atividades e assuntos mais complicados, posteriormente, durante as 

aulas teóricas e avaliações.” Resposta do aluno III. 

 Se as atividades introdutórias tiveram, na percepção dos alunos, a função de introduzir 

conhecimentos ainda não vistos, fomentando a pesquisa e o diálogo antes mesmo da aula 

iniciar, podemos afirmar, sem dúvidas, que elas cumpriram o seu papel e proporcionaram que 

os acadêmicos estudassem constantemente. 

 O que podemos perceber, aqui, a partir dessa análise desenvolvida nos termos do 

grupo de AI, é que, apesar de terem considerado as atividades em número demasiado e que, 

na maioria das vezes, o tempo para execução tenha ficado aquém do necessário/esperado, as 

atividades tiveram grande importância no processo de aplicação. A sua função foi estabelecer 

um momento de discussão antes ainda do início das aulas, proporcionando um ambiente rico 

na formação do aluno. Essa sequência propiciou-lhes um ambiente contínuo de estudos. 

 

● Teste a distância 

 

 Com o objetivo de analisar a sequência de TaD, utilizamos as questões Q6, Q7, Q8, 

Q9, Q10 e Q11. Os TaD tinham a função de desenvolver exercícios e problemas que serão 

abordados futuramente em atividades de lápis e papel (testes e provas). As quatro primeiras 

questões são de múltipla escolha e as duas últimas questões dissertativas. Sintetizamos os 

resultados na tabela 5 a seguir: 

 

Tabela 5 – Respostas dos alunos no questionário final sobre o TaD 
 

Q6- O número de TaD foi 

Insufici

ente  Médio  

Excessiv

o 

   16 11 4 

Q7- Em geral, o prazo para entrega dos TaD foi 

Muito 

curto  Médio  

Muito 

longo 
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 5 6 18 2  

Q8- Em sua opinião, os TaD foram importante para 

a sua aprendizagem na disciplina de Física 1 

Nada 

Importa

ntes  Médio  

Muito 

importan

tes 

  1 7 11 12 

Q9- O que você achou dos TaD 

Não 

gostei  Médio  

Gostei 

muito 

   8 15 8 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 Podemos perceber, através da tabela 5, que a Q6, semelhante ao que foi feito no grupo 

de atividades introdutórias, questiona os estudantes sobre o número de testes a distância que 

foram realizados. Da análise das respostas, percebemos que quase a totalidade dos alunos 

respondeu que o número de testes aplicado foi demasiado. Nesse aspecto, aproximadamente 

metade dos estudantes acredita que o número pode ser colocado em uma escala média e a 

outra metade, relacionando um número exagerado de atividades. Lembramos que foram 

disponibilizados oito testes dessa sequência ao longo do semestre, o que realmente é um 

número alto comparado ao número de atividades que os alunos desenvolveram na presente 

disciplina (sem contar as outras atividades decorrentes de outras disciplinas). 

 A Q7 tem como objetivo avaliar o prazo de envio para esse grupo de atividades. O 

prazo médio que era disponibilizado era de 3 (três) a 4 (quatro) dias. A atividade consistia, em 

geral, de um exercício e um problema, e o tempo de resolução poderia ir além de uma hora, 

costumeiramente. Devido a essas circunstâncias, considerávamos o prazo de envio proposto 

adequado. Contudo, conforme os dados representados na tabela 5, percebemos que os alunos 

não contemplam essa ideia. Apesar de 60% das respostas estarem associadas a uma opção 

média (prazo nem longo e nem curto), aproximadamente 37% dos estudantes acreditam que o 

prazo era curto ou muito curto, fato que é preocupante para os pesquisadores, afinal atividades 

que demandam tempo de execução, mas, em geral não têm muito prazo de entrega, podem 

levar a certo desinteresse e desmotivação dos participantes. 

 A Q8 tem uma função fundamental. Através dessa questão, tentamos evidenciar se os 

alunos percebem contribuição dos testes a distância para a aprendizagem na disciplina de 

Física I. Pretendemos através disso, observar se os alunos consideraram essa sequência 
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importante para o desenvolvimento da disciplina. Os resultados descritos na tabela 5 apontam 

exatamente para os aspectos mais positivos e isso foi evidenciado quando 40% dos alunos 

acreditam que os testes foram muito importantes e aproximadamente 37% acreditam que 

foram importantes. Logo, mais de 75% avaliaram a sequência como parte fundamental da 

sequência de atividades propostas. 

 A Q9 avalia diretamente se os estudantes gostaram ou não da atividade. Seria 

improvável acreditar que, mesmo achando as atividades importantes para o aprendizado da 

disciplina, eles não tivessem gostado dos testes. Logo, o resultado encontrado aponta 

exatamente para esse aspecto. Praticamente 80% das respostas estiveram associadas a gostar 

ou gostar muito, corroborando a hipótese inicial. 

 Passamos, então, para a análise das duas questões (Q10 e Q11) dissertativas 

associadas a essa sequência de atividades. A Q10 aborda os aspectos positivos e negativos da 

utilização desse teste a distância na disciplina e a Q11 aborda a principal função desse grupo 

de atividades.  

 Em relação a Q10, os alunos enfatizaram principalmente os aspectos positivos e 

apenas três deles mencionaram algum aspecto negativo. Dessa forma, dividimos em três 

categorias diferentes: 

- Aspectos positivos: Muitas foram as respostas associadas a aspectos positivos. 

Categorizamos as respostas em dois grandes grupos diferentes, conforme destacamos 

na sequência. 

- Interação: essa categoria emerge a partir das respostas que ressaltam a 

importância da pesquisa e da discussão para a realização das atividades, ou 

seja, por não possuir várias questões diferentes, essa atividade fomenta a 

discussão entre os colegas. O trecho retirado da fala do aluno G, E e F 

representam essa categoria: 

“As quatro versões levam os alunos fazer e discutir as questões em vez de somente 

copiá-las.” 

“As diferentes versões impedem que apenas um faça e passe para os demais e 

estimula o diálogo sobre o conteúdo com os outros colegas, além disso elas foram de grande 

ajuda para nos estimular a estudar o conteúdo.” 

“A ideia de ter diferentes versões é muito válida, pois assim, os alunos discutem a 

forma de como resolver a questão, e não somente verificar a resposta final.” 

- Estudo contínuo: para muitos, esse tipo de atividades proporcionou um ritmo 

constante de estudos, fazendo com que se mantivessem estudando 
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praticamente o tempo todo. O trecho retirado da fala do aluno 8 representa essa 

categoria: 

“É bom fazermos questões durante o semestre sobre aquele conteúdo que foi 

estudado, com os testes a distância já temos uma noção de como serão as questões daquele 

conteúdo na prova e se temos mais dificuldade ou facilidade em realiza-las.” 

- Aspectos negativos: cabe destacar que houve apenas três respostas que apresentavam 

aspectos negativos. Dessa forma, categorizamos as respostas da seguinte forma: 

- Tempo: essa resposta está associada ao tempo que havia para que resolvessem 

o teste, conforme já mencionado. O trecho retirado da fala do aluno 4 

representa essa categoria: 

“Só tem um que seria um pouco mais de tempo para fazê-las, em vista de que temos 

várias outras atividades de física e das outras matérias.” 

- Respostas incompatíveis: essa argumentação dá-se em torno de que a maioria 

dos estudantes compara os resultados encontrados. E, aqui, como as soluções 

seguem modelos diferentes, a comparação fica prejudicada. O trecho retirado 

da fala do aluno 4 representa essa categoria: 

“...não dava para comparar respostas para saber se fez certo.” 

- Muitas atividades: essa categoria é representada pela premissa que esse 

conjunto já se encontra dentro de outros e isso gera muito trabalho a todos. O 

trecho retirado da fala do aluno 5 representa essa categoria: 

“Foi um número relativamente excessivo de atividades.” 

Passamos para a análise da Q11, a qual busca identificar a função desse grupo de 

atividades. Da análise, emergiram as seguintes categorias destacadas em continuidade: 

- Estudo contínuo: para essas respostas, os alunos indicaram que a principal 

função dos testes foi propor que eles estudassem continuamente o conteúdo, 

propondo atividades praticamente toda a semana. Isso ficou evidenciado a 

partir das seguintes respostas dos alunos 6, 7 e 8: 

“Para mim, o mais importante dos testes EaD é que eles faz com o que o aluno 

sempre esteja em contato com a disciplina, outras matérias, as quais normalmente não tem 

esse tipo de avaliação e utilizam apenas provas, fazem com que os alunos, se não forem atrás 

de estudar por conta própria, não estudem tanto.” 

“Não deixar o aluno se desligar do conteúdo por um período muito longo.” 

“Obrigar os alunos a fazer um pouco de atividade diária.” 



150 

 

- Preparação para testes presenciais: nessa categoria, ficaram evidenciadas as 

respostas que associaram os testes a distância como atividades preparatórias 

para os testes presenciais e a prova (ambos no mesmo formato). 

Especificamente, esse sempre foi um dos objetivos pretendidos pelos 

pesquisadores quando elaboraram as estratégias didáticas, em que esse 

conjunto específico ajudaria na preparação das demais atividades. As respostas 

dos alunos 09 e 10 justificam essa categoria: 

“Preparar para o teste presencial do capítulo.” 

“Estimular o estudo do conteúdo e preparar-nos para os testes presencias e a prova.” 

- Aplicação de conhecimentos: nessa categoria, estão dispostas as respostas 

associadas à utilização desse teste a distância como aplicação dos 

conhecimentos vistos durante as aulas. As respostas dos alunos 11 e 12 

justificam essa categoria. 

“Exemplificar as aplicações dos conteúdos.” 

“Praticar exercícios para melhor desempenho em atividades mais complexas.” 

 Mais uma vez, em consonância com o que foi observado na análise do conjunto de 

atividades introdutórias, o que percebemos foi que os estudantes consideraram as atividades 

de suma importância, apresentando grande relação com a disciplina e trazendo os seus 

aspectos mais fundamentais. Contudo, mesmo assim, eles tecem considerações em termos do 

alto número de atividades e do tempo/prazo escasso para a solução na maioria dos casos 

apresentados. 

 

● Atividades Computacionais 

 Com o intuito de avaliar as atividades computacionais desenvolvidas, utilizamos as 

questões Q12, Q13, Q14, Q15, Q16 e Q17, sendo que as quatro primeiras são de múltipla 

escolha e a última trata-se de uma questão dissertativa. Sintetizamos os dados oriundos das 

respostas dos alunos na tabela 6 que segue: 

 

Tabela 6 – Respostas dos alunos no questionário final sobre as atividades computacionais 
 

Q12- O número de Atividades Didáticas 

Computacionais foi 

Insufici

ente  Médio  

Excessiv

o 

  1 16 8 6 
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Q13- Em geral, o prazo para entrega das Atividades 

Didáticas Computacionais foi 

Muito 

curto  Médio  

Muito 

longo 

 3 3 15 9 1 

Q14- Em relação a sua aprendizagem de Física 1, 

as Atividades Didáticas Computacionais 

Não 

contrib

uíram  Médio  

Contribu

íram 

muito 

 2 5 7 7 10 

Q15 - Em relação ao aprendizado de técnicas 

computacionais, as Atividades Didáticas 

Computacionais 

Não 

contrib

uíram  Médio  

Contribu

íram 

muito 

 1 3 2 15 10 

Q16- O que você achou das Atividades Didáticas 

Computacionais 

Não 

gostei  Médio  

Gostei 

muito 

 1 5 6 6 13 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

 Através dos dados sintetizados na tabela 6, fizemos a análise da percepção dos 

estudantes sobre o conjunto de atividades computacionais. Na Q12, de forma análoga ao que 

foi desenvolvido na avaliação dos outros dois conjuntos de atividades (introdutórias e testes a 

distância), perguntamos como eles perceberam o número de AC desenvolvidas. Lembrando 

que foram realizadas seis atividades com características computacionais, o que representa 

uma atividade a cada vinte dias (aproximadamente). Seguindo a perspectiva já vista 

anteriormente, há uma clara predisposição nas respostas, indicando um número que vai de 

médio a excessivo. Aproximadamente metade dos alunos achou o número de atividades 

razoável e a outra metade avaliou como excessivo, seguindo o resultado encontrado na 

avaliação dos outros grupos de atividades. 

 A Q13 teve o objetivo de avaliar o prazo para entrega das AC. Cabe destacar que o 

prazo médio para envio das atividades era de quatorze dias, uma vez que se tratavam de 

atividades com características diferenciadas das demais e que envolvem um tempo maior para 

preparação e desenvolvimento. O resultado divergiu entre as opções, das quais destacamos 

que: 
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- 9,67% acharam muito curto; 

- 9,67% acharam curto; 

- 48,38% acharam médio; 

- 29,03% acharam longo; 

- 3,22% acharam muito longo. 

 Embora verifiquemos essa variação nas respostas vistas anteriormente, é perceptível 

uma concentração na posição central das respostas. Logo, a partir de que metade dos alunos 

tenha achado o prazo razoável e menos de 20% acreditem que o prazo era pequeno demais, 

consideramos que o resultado favorece o tempo determinado na referida pesquisa. 

 Na Q14, tencionamos avaliar como os alunos relacionam as AC com o 

desenvolvimento da disciplina. Esse fator é extremamente relevante, pois indica a percepção 

da conexão da sequência com a disciplina. O resultado mostrado na tabela 6 referente a essa 

questão é extremamente satisfatório, uma vez que aproximadamente 80% associaram o seu 

aprendizado na disciplina ao desenvolvimento (não só desse grupo) das AC. Cabe salientar 

que aproximadamente 20% das respostas estiveram ligadas à opção de não representar 

relação. Esse dado é preocupante, pois uma parcela importante das turmas não conseguiu 

aproveitar essa sequência de atividades. 

 A Q15 aborda uma característica fundamental e particular desse conjunto de 

atividades. O objetivo principal dessas atividades é viabilizar o desenvolvimento de uma série 

de competências e habilidades associadas a um ambiente de computação numérico. Logo, 

nessa questão, perguntamos se as atividades fomentaram o desenvolvimento dessas 

competências e habilidades. Na opinião dos alunos, as atividades computacionais foram muito 

instrutivas sob esse parâmetro, afinal, notamos que aproximadamente 80% dos alunos 

afirmaram ter favorecido o aprendizado de técnicas computacionais (aqui, entendidas como 

habilidades e competências em um ACN). Os outros alunos, que não fizeram essa opção, 

dividiram-se nas demais alternativas de maneira uniforme. 

 A última questão de múltipla escolha desse bloco, a Q16, trata da opinião geral dos 

estudantes acerca do gosto pelas AC. Da análise dos dados referentes à tabela 6, percebemos 

que aproximadamente 80% das respostas estão associadas à posição média e que gostou da 

atividade. Esse resultado corrobora o da Q15 e Q14, que indicavam boas proporções para as 

funções das AC no âmbito da disciplina. 

 A Q17, ainda associada ao conjunto de atividades computacionais, tenciona avaliar 

como os estudantes compreenderam a função dessas atividades. Como se tratava de uma 
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questão dissertativa, analisamos e agrupamos as respostas que se assemelham formando as 

seguintes categorias: 

- Resolução de problemas em contextos diferentes: nessa categoria (que foi a mais 

enfatizada nas respostas), indica a importância de proporcionar a resolução de 

problemas em contextos diferentes, que vão além do de lápis e papel, aos quais os 

estudantes estão mais acostumados. Segundo eles, as atividades computacionais 

propuseram um avanço nesse quesito. As respostas dos alunos 3, 4 e 5 justificam essa 

categoria: 

“Aplicação experimental de problemas vistos no conteúdo abordado.” 

“Nos mostrar um pouco da prática do que era aprendido, porém em um meio 

virtual.” 

“Desenvolver o conteúdo de uma maneira diferente, pois normalmente aplicamos 

apenas em questões do livro.” 

- Habilidades computacionais: essa categoria está associada às respostas que 

evidenciam a função dessas atividades como . As respostas dos alunos 6 e 7 

justificam essa categoria: 

“Muitos produtivas, leva o aluno a desenvolver habilidades para manusear o 

software.” 

“Integrar conhecimentos da física com softwares desenvolvidos para facilitar o 

estudo.” 

- Estudo contínuo: a última categoria está associada a proporcionar o contato diário dos 

estudantes com o conteúdo, propiciando um estudo contínuo. Podemos justificar a 

categoria utilizando a resposta do aluno 03: 

“Nos manter estudando e nos ensinar a usar programas como o octave.” 

 Percebemos, mais uma vez, um fator corriqueiro nessa análise: a identificação da 

realização de atividades quase em demasia, mas o destaque à sua importância em diversos 

aspectos. Nas AC, isso não foi diferente. Mesmo considerada por alguns com o número 

relativamente grande de atividades, a maioria ressalta a importância do seu uso. 

 

● Testes Presenciais 

 

 Os testes presenciais eram muito semelhantes aos à distância, com uma diferença 

pontual: eram realizados em sala de aula, na hora normal de aula. Eles tinham duração média 

de vinte minutos, cronometrados pelo docente, que avisava a hora de finalizar. Não era 
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permitida a consulta, uma vez que o teste já houvesse iniciado. Foram realizados sete testes 

com essas características ao longo do semestre. 

 Cabe destacar que cada teste tinha uma configuração importante, sendo dividido em 

duas partes: (i) parte numérica e (ii) parte de justificativa. A parte (i) era de correção 

automática, conforme já destacamos no planejamento. A etapa (ii) consiste na análise da 

resolução desenvolvida pelos estudantes. 

 As questões Q18 e Q19 abordam essa estrutura de teste (ambas são questões de 

múltipla escolha). A tabela 7, na sequência, sintetiza os resultados encontrados.  

 

Tabela 7 – Respostas dos alunos no questionário final 
 

Q18- O número de testes presencias foi 

Insufici

ente  Médio  

Excessiv

o 

  1 20 7 3 

Q19- Em geral, o tempo de realização dos testes 

presenciais foi 

Muito 

curto  Médio  

Muito 

longo 

 1 2 22 5 1 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Nas questões Q18 e Q19, perguntamos a opinião dos estudantes sobre o número de 

testes presenciais propostos e o prazo para entrega deles em sala de aula. Em ambos os casos, 

houve grande predominância na resposta central, sinalizando que o número de atividades e o 

prazo estão em uma posição média. 

Além disso, julgamos necessário realizar uma investigação sobre a ferramenta de 

correção automática. Para isso, utilizamos os resultados referentes a Q20, Q21, Q22 e Q23. 

A Q21 aborda a seguinte questão de validade da separação em parte numérica e 

justificativa. A partir da análise das 30 submissões apresentadas (duas foram submetidas em 

branco), percebemos que a maioria dos estudantes que a respondeu percebeu a validade do 

método apresentado.: 

➢ 50% (15 alunos) acharam muito válido; 

➢ 16,6% (5 alunos) acharam válido; 

➢ 3,3% (1 aluno) optaram pela posição intermediária; 
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➢ 16,6% (5 alunos) acharam não válido; 

➢ 13,3% (4 alunos) acharam nada válido.  

Assim, identificamos que 2/3 dos participantes que responderam o questionário 

acreditam que a divisão situa-se entre válida e muito válida. Esse aspecto pode apontar para a 

importância dessa divisão, proporcionando uma análise separada de duas partes das questões, 

dando a mesma ênfase na solução e não apenas na parte matemática. 

 Com o objetivo de avaliar qual era a percepção dos estudantes acerca dos critérios de 

correção adotados, propusemos a Q22. A partir das 31 submissões (uma foi enviada em 

branco), anotamos que: 

➢ 6,4% (2 alunos) acharam nada válido; 

➢ 6,4% (2 alunos) acharam pouco válido; 

➢ 29,0% (9 alunos) optaram por uma posição intermediária; 

➢ 25,8% (8 alunos) acharam válido; 

➢ 32,2% (10 alunos) – acharam muito válido. 

 A partir disso, identificamos que 85% (aproximadamente) das respostas concentraram-

se nas alternativas favoráveis aos critérios. Dessa forma, isso pode indicar que os critérios 

escolhidos (quanto à precisão) estavam de acordo com o que os alunos esperavam. 

Com o intuito de avaliar a preferência sobre o esquema de correção, no questionário 

final, perguntamos, na Q24, se optavam por correção manual ou automática. A questão tinha 

três alternativas e a reescrevemos no texto “Na correção dos testes presenciais, o que você 

prefere?” 

a) Somente correção manual; 

b) Mista: automática (parte numérica) e manual (justificativa); 

c) Somente automática (parte numérica). 

Do total de 32 submissões apresentadas, 30 alunos optaram por uma das alternativas 

(duas foram submetidas sem respostas). Esses dados indicam que 60% optaram por “somente 

correção manual” e 40% por uma atividade mista, com etapas de correção manual e 

automática. Esse resultado pode apontar que os estudantes tiveram dificuldades com a 

abordagem utilizada, uma vez que ela era “nova” para a maioria deles. 

Acreditamos ser perfeitamente compreensível que os estudantes não optem por uma 

correção unicamente “automática”. Afinal, essa correção eliminaria qualquer possibilidade de 

análise das justificativas apresentadas na questão. Dessa forma, estaríamos centrando todo o 

processo de avaliação apenas no produto final, ou seja, o resultado numérico da questão, e 
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estaríamos excluindo todas as etapas envolvidas na resolução de um problema, que podem ir 

de simples equações até importantes hipóteses e asserções. 

Com o objetivo de avaliar a qualidade do feedback apresentado nas atividades, 

utilizamos a Q20 e as suas diferentes lacunas. Em sua opinião, as avaliações (feedbacks) dos 

testes presenciais foram: (a) instrutivas, (b) úteis, (c) rápidas e (d) como foram avaliadas de 

forma geral. Todas essas questões eram de múltipla escolha, na escala Likert. A tabela 8 que 

segue reproduz os resultados encontrados a partir das respostas dos estudantes: 

 

Tabela 8 – Dados extraídos do questionário final sobre o feedback 
 

Objetivos da questão é avaliar: 1 2 3 4 5 Em branco 

a) em relação à instrução do feedback 5 2 8 4 11 2 

b) em relação à utilidade do feedback 4 2 5 9 11 1 

c) em relação ao tempo de envio do feedback 1 4 10 9 7 1 

d) de forma geral 4 3 4 12 8 1 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

A partir da análise dos dados tabulados, observamos que houve grande disposição de 

respostas convergindo para as alternativas 3, 4 e 5 em todas as questões. Como essas 

alternativas, estão associadas a avaliações que vão de média a boa, acreditamos que o 

feedback proporcionado foi de grande relevância, uma vez que foi bem avaliado pela maioria 

dos alunos. 

Na tentativa de avaliar como, de maneira geral, os alunos entenderam as etapas de 

correção automática, propomos uma questão aberta, no qual eles podiam dissertar sobre o 

tema. A questão é a Q23. Questionamos os alunos da seguinte maneira: “De forma geral, 

como você avalia o processo de correção automática?” 

A partir da análise elaborada, agrupamos as respostas em categorias. A seguir, 

destacamos e caracterizamos cada uma delas. 

- Aspectos positivos: Nessa categoria, evidenciamos nas respostas os aspectos 

positivos que caracterizam a utilização de ferramentas de correção automática. Dessa análise, 

emergiram outras três categorias menores: 

o Separação em parte numérica e justificativa: essa categoria é caracterizada a 

partir de informações que consideraram válida a separação entre uma etapa de 
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correção numérica “automática” e de justificativa. O fato de possibilitar que o 

estudante obtenha, ao menos, uma parcela da nota, mesmo errando 

numericamente a questão, proporciona ao estudante que haja uma 

consideração a partir do que ele tentou fazer, mesmo não tendo alcançado o 

êxito. O trecho na sequência foi extraído de uma resposta do aluno X e 

evidencia a categoria: 

“Gostei, pois avalia o método que o aluno chegou na resposta”. Trecho retirado da 

resposta do aluno XX.  

Ou ainda como destaca o aluno Y: 

“Muito válido corrigir separadamente a parte numérica da justificativa.” Trecho 

retirado da resposta do aluno Y. 

o Feedback: essa categoria representa os aspectos associados aos comentários 

desenvolvidos a partir da correção da parte de justificativa. Segundo os 

estudantes, esse feedback foi muito importante, na medida que era rápido72, 

completo e ajudava nas atividades futuras, uma vez que já sabiam  como 

tinham respondido as outras atividades. O trecho a seguir foi extraído de uma 

resposta do aluno Z e evidencia a categoria: 

“Prático. Com os comentários da parte descritiva, fica melhor ainda pois já sabemos 

o que erramos.” Trecho retirado da resposta do aluno Z. 

o Processo ágil e rápido: essa categoria representa as respostas que indicaram 

que o uso dessa ferramenta representou um processo ágil e rápido, tanto para o 

docente (no processo de correção das atividades didáticas) quanto para os 

estudantes (na análise e retorno do trabalho do professor), proporcionando 

vantagens no desenvolvimento da disciplina. O trecho na sequência foi 

retirado de uma resposta do aluno A e evidencia a categoria: 

“Processo que facilita a correção dos testes e agiliza tanto para os alunos quanto 

para os professores.” Trecho retirado da resposta do aluno A. 

Ou ainda como destaca o aluno B: 

“Extremamente válido, possibilita um retorno mais rápido ao aluno para que ele 

possa corrigir seu raciocínio, caso esteja errado, a execução das tarefas seguintes. Trecho 

retirado da resposta do aluno B. 

                                                           
72

 O tempo de retorno do feedback em todas as atividades desenvolvidas ao longo do semestre sempre foi 

inferior a 48 horas, independente da característica da atividade, ou seja, provas, atividades presenciais ou a 

distância. 
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- Aspectos negativos: nessa categoria, identificamos nas respostas dos estudantes os 

principais aspectos negativos da aplicação. Dessa forma, emergiram duas subcategorias: 

o Peso: aqui, nessa categoria, identificamos as avaliações que criticaram o 

excesso de rigor no peso (50% para cada etapa, automática e justificativa). 

Segundo os estudantes, um erro na parte numérica significava 

automaticamente perda de, pelo menos, metade da nota. O trecho a seguir foi 

retirado de uma resposta do aluno D e evidencia a categoria: 

“As vezes erramos apenas um detalhe e perdemos a metade da nota, isso desestimula 

o aluno a querer fazer as avaliações.”  Trecho retirado da resposta do aluno D. 

o Margem de resposta: nessa categoria, estão as respostas que não concordaram 

com a margem prevista para a resposta considerada como correta73. O trecho 

seguinte foi retirado de uma resposta do aluno C e evidencia a categoria: 

“A margem de erro dos valores é muito pequena, isso é ruim.” Trecho retirado da 

resposta do aluno C. 

Ou ainda como destaca o aluno F: 

“...bom, mas poderiam considerar se marcou um resultado fora dos 2%, mas não tão 

distante, em vez de dar zero, talvez uma nota baixa.” Trecho retirado da resposta do aluno F. 

 

 

7.6 ANÁLISE DA ENTREVISTA  

 

 

 Na tentativa de consolidar alguns resultados oriundos da análise do questionário final, 

passamos da análise para as entrevistas realizadas. Cabe destacar que, além desse propósito, 

também objetivamos encontrar indícios sobre como os estudantes perceberam a unidade da 

disciplina, ou seja, se conseguiram visualizar cada grupo de atividades propostas como parte 

de um todo relacionado com a disciplina. 

A opção por esse número de entrevistas e não pela sua totalidade está no fato de serem 

as mais representativas entre os grupos definidos: (i) um de cada turma – totalizando três 

estudantes, (ii) um aprovado, (iii) um em exame, (iv) um reprovado e (v) o de melhor 

aproveitamento no semestre. 
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A margem de erro que considera a questão totalmente correta é de 2%. A margem de erro que considera a 

questão 80% correta é de 10%. 
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Para isso, analisamos sete das treze entrevistas realizadas em relação as três das quatro 

primeiras questões (questão 2, 3 e 4 do roteiro da entrevista, descrito no Apêndice F), que 

estão descritas a seguir, representadas com algarismos diferentes do original: 

1- Se pudesse, teria algum conjunto de atividades que você não faria? Por quê? 

2- Em sua opinião, qual dos conjuntos de atividades mais contribui para a sua formação? 

3- Em sua opinião, você recomendaria um colega a fazer Física I nesses moldes? Por 

quê? 

A primeira questão questiona se os estudantes, se pudessem, tirariam algum dos 

conjuntos de atividades aplicados. A questão objetiva identificar quais são os grupos menos 

preferidos e quais os elementos utilizados para embasar a argumentação a respeito dessa 

afirmação.  

A segunda questão tenta abordar qual o conjunto de atividades contribuiu mais para a 

sua formação. Logo, tentamos, aqui, visualizar as principais características positivas 

apontadas nos grupos escolhidos e confrontar com os objetivos de cada grupo, incialmente 

propostos. 

A terceira e última questão aqui mostrada e analisada é se os estudantes 

recomendariam esse formato para um amigo/colega que fosse desenvolver o curso de Física I 

em um semestre subsequente. Esse aspecto pode ser importante, pois motivará os estudantes a 

argumentar em favor ou contra a sequência, que eles participaram. 

Quando analisamos a questão 1, que pergunta aos estudantes se tirariam algum dos 

grupos de atividades propostas. As respostas encontradas nas transcrições das entrevistas, 

embora tenham uma relativa discrepância, destaca um grupo em especial: As atividades 

Introdutórias. No quadro 9, as transcrições mais representativas (para o todo) dessa questão: 

 

Quadro 9 - Respostas dos estudantes à questão 1 da entrevista 
 

Respostas questão “1” - Se pudesse, teria algum conjunto de atividades que você não faria? Por quê? 

 

 

 

Atividade Introdutória 

R1: Tiraria a introdutória, porque é complicado a gente fazer uma 

atividade antes de ter o conteúdo em sala de aula. 

R2: A introdutória, não ter peso na nota, por mais que era pouco, mas não 

ter, porque como é uma atividade introdutória. 

R3: Acho que introdutória, porque vem antes do conteúdo e daí a gente 

acaba sem entender. 

R4: A gente não tinha visto o conteúdo, daí ficava meio vago, meio 

viajado, as introdutórias. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 



160 

 

 Podemos perceber, através da análise do quadro 9, que as respostas indicam 

dificuldades com as atividades introdutórias. As principais características estiveram 

associadas à concepção de realizar algumas atividades antes da realização da aula e também 

ao fato delas, mesmo com esse aspecto, terem peso de nota no semestre e dessa forma 

contribuir para a sua avaliação na disciplina. Na nossa concepção, é compreensível que 

registros como esses tenham sido apresentados, muito em função de ser uma experiência 

inédita para a maior parte dos alunos (embora não tenhamos questionado, acreditamos que a 

maioria dos alunos não tenham trabalhado na concepção de sala de aula invertida).  

 Ainda, cabe destacar que houve registros, embora em menor número, que apontam 

para a manutenção completa da sequência do grupo de atividade, como um todo. A seguir, 

transcrevemos uma resposta de um estudante, que focaliza esse aspecto: 

 “Não, acho que todos foram muito essenciais, só a computacional que é muito difícil, 

mas não tiraria também, acho que ensinou bastante. ” Resposta do aluno YY frente à 

questão. 

Em relação à questão 2, sobre o conjunto que mais contribui na sua formação, as 

respostas provenientes das entrevistas mostram certa discrepância nos resultados. A maioria 

dos grupos de atividades didáticas foram citados e com diferentes justificativas, o que pode 

indicar que cada estudante percebeu um grupo em especial. 

Organizamos, na sequência, no quadro 10, as respostas escolhidas e as justificativas 

apresentadas: 

 

Quadro 10 - Respostas dos estudantes à questão 2 da entrevista 
 

Respostas questão “2” - Em sua opinião, qual dos conjuntos de atividades mais contribui para a sua 

formação? 

Teste Presencial R1: Porque pros testes presenciais, eu pegava e fazia as listas de exercício e daí 

conseguia fazer o teste; 

R2: Acredito que o presencial é mais para avaliar o que foi dado em aula. 

Atividade 

Computacional 

R3: Porque é bem interessante mexer com o Octave, acho que foi bem 

interessante para o futuro; 

R4: Principalmente, por causa do programa, a gente aprendeu bastante com o 

programa, no início do semestre, a gente não tinha nem noção de como fazer,  

agora, a gente sabe já fazer gráficos. 

Atividade 

Introdutória 

R5: Contribuiu para me interessar mais pelo assunto da disciplina; 

R6: Eu gostei da introdutória que fazia a gente, não era longa, ela era bem breve 

e já fazia pensar antes de chegar na aula, as vezes, a gente não faz isso, mas isso 

foi bom. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 



161 

 

No quadro 10, percebemos que as respostas concentraram-se nos TP, AC e AI. 

Quando analisamos as justificativas para as escolhas, observamos que elas estão de acordo 

com algumas das categorias criadas na seção da análise dos resultados de cada grupo, 

realizada anteriormente. Inicialmente, no TP, os estudantes entendem o grupo como 

preparação para as demais atividades de resolução de problemas. Quanto as AC, fica clara a 

importância das atividades em relação ao desenvolvimento de habilidades e competências em 

um ambiente de computação numérica. Já as AI indicam a importância de estudar antes o seu 

conteúdo, mas além disso, outra concepção foi apresentada: a motivação e o interesse. 

Em relação à questão 3, que avalia se os estudantes recomendariam fazer uma 

disciplina com esses moldes, na análise das entrevistas, percebemos que a maioria das 

entrevistas analisadas, teve afirmação positiva pela indicação. O único resultado negativo foi 

associado ao trabalho demasiado, muito no início do curso. Transcrevemos, no quadro 11, 

duas falas de dois alunos diferentes, as quais representam bem o número de questões 

analisadas: 

 

Quadro 11 - Respostas dos estudantes à questão 3 da entrevista 
 

Respostas questão “3” - Em sua opinião, você recomendaria um colega a fazer Física I nesses moldes? 

Por quê? 

 

 

 

 

 

Resposta 01 

R1: Sim, eu recomendaria porque a maioria das 

cadeiras de física é só a prova e a parte prática e 

essa é uma das únicas cadeiras de física que eu vi 

que tem mais chances de tu ir bem de aprender, 

mas ao mesmo tempo eu diria que tem que se 

dedicar bastante, ter tempo pra fazer as atividades, 

tem que entrar ciente que é uma coisa que vai te 

ajudar, mas que tu vai ter que se dedicar muito pra 

aquilo render e tu ter uma nota boa com aquilo e 

aprender. 

 

Resposta 02 

R2: Não sei, depende de quantas outras cadeiras 

ele ia fazer. Não, eu acho meio forçado pra “bixo”, 

assim que está acostumado com o colégio que não 

puxa nada. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Na análise das respostas do quadro 11, verificamos que a resposta negativa está 

associada diretamente a carga de trabalho, a qual foi classificada como demasiada também na 

análise do questionário final. Ao olharmos para a resposta positiva, percebemos que, na 

opinião do estudante, a sequência de atividades prevista nesse curso de Física I foi mais 

proveitosa do que as outras existentes na maioria das disciplinas restantes. Além disso, na 



162 

 

resposta, percebemos que o estudante condiciona o fato de “ir bem e aprender” à necessidade 

de dedicação. Em outras palavras ele indica a ideia de um ritmo de estudo contínuo, 

“colaborando” com a aprendizagem. 

 Na nossa concepção, isso indica que os participantes entenderam a unidade entre os 

grupos de atividades desenvolvidas ao longo da disciplina e que elas estavam conectadas à 

disciplina, como se fizessem parte naturalmente do todo. 

 

 

7.7 COMENTÁRIOS E DISCUSSÕES 

 

 

O interesse nessa problemática de pesquisa específica, objetivando desenvolver um 

ritmo de estudo contínuo para os estudantes, surgiu em virtude de outras aplicações realizadas 

nessa mesma disciplina em anos anteriores PASTORIO (2014). 

Para isso, utilizamos um referencial teórico associado ao desenvolvimento de TIC, 

sala de aula invertida (metodologias de trabalho), a partir da concepção de pesquisa EDR 

(metodologia de pesquisa).  

Ao analisarmos esses resultados sobre a ótica da inserção de TIC, percebemos que 

contemplamos esses aspectos em diferentes frentes. O conjunto de atividades computacionais 

favorecia o uso de ferramentas de análise de dados e uso do computador. O portal “gxq” e o 

sistema de correção automática AMC possibilitam acesso a duas ferramentas tecnológicas de 

caráter novo, ou seja, em várias etapas da presente pesquisa, as TIC e as suas aplicações 

foram consideradas. 

Conforme destacamos no início do capítulo de TIC, o uso adequado dessas 

ferramentas pode proporcionar um ambiente de aprendizagem mais condizente com o 

necessário
74

, ou mais próximo da realidade do aluno (CAPELARI, 2016). 

Além disso, o uso de diferentes ferramentas tecnológicas, como nesse caso, propicia 

uma formação ao estudante que vai além do conhecimento restrito à sala de aula (MOTTA; 

SCOTT, 2014).  

Quando notamos, através das respostas dos alunos, que eles entenderam a proposta e 

aproveitaram esse uso, compreendendo a função das ferramentas para o desenvolvimento das 
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 Ambiente de aprendizado que favoreça o envolvimento do aluno com o seu próprio aprendizado. 
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atividades e para a sua formação, estamos propondo uma sequência que pode ir além do 

comumente desenvolvido.  

Outro viés importante do presente trabalho foi a utilização da sala de aula invertida. 

Essa lacuna foi preenchida com o conjunto de atividades denominada atividades introdutórias. 

Na sala de aula invertida, propomos aos estudantes um contato com o conteúdo ainda antes da 

sala de aula (BERGMANN; SAMS, 2012). 

Através da análise realizada na seção anterior, percebemos que a grande parte dos 

estudantes entendeu a função desse conjunto e, ainda mais, concordaram que essas atividades 

favorecem o seu desempenho na disciplina. Esse resultado aponta no sentido de ampliar o 

espaço-tempo de sala de aula, proporcionando ao aluno outros contextos, em que ele é sujeito 

ativo de seu aprendizado (BACICH; TANZI NETO; TREVISANI, 2015). 

Podemos perceber, a partir da análise dos dados dispostos na seção anterior, que o 

número de atividades propostas foi considerado demasiado para a maior parte dos alunos. 

Esse é um fator realmente a ser considerado, uma vez que o número total superava a quarenta 

e cinco atividades durante o semestre. Mas, ao passo que consideramos isso, utilizamos 

algumas respostas retiradas do questionário final
75

, que destacam a relevância da proposta. 

“Importante realizar métodos diferentes de avaliação, pois só numa prova não se 

definir muita coisa sobre o desempenho do aluno, mas o método atual ainda é recente precisa 

de algumas mudanças para melhorar.” 

“De forma geral, foi uma das melhores formas de avaliação que eu já fui avaliado. 

Como em qualquer outra disciplina, o aluno que estuda geralmente passa, porém pelo fato de 

ter vários trabalhos e avaliações;, eu acabei estudando, sempre em contato de alguma forma 

com a disciplina.” 

“Muito bom termos mais que a chance da prova para mostrar nosso conhecimento e 

nosso estudo. Assim, mais formas para aprendermos.” 

“Achei que teve muitas avaliações. Perdi muito tempo fazendo os testes de física, mas 

a quantidade diferente de atividades me ajudou durante o semestre, pois me mantinha sempre 

estudando. Sugiro que coloquem menos avaliações, para que possamos nos dedicar mais.” 

Observamos nas respostas anteriores, que, em todos os casos, o número de atividades 

pareceu demasiado. Contudo, mesmo com esse problema (segundo os alunos), essas 

atividades proporcionaram dois aspectos em especial: (i) o desenvolvimento de um ritmo de 
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 Essas respostas são oriundas da questão: Escreva livremente qual é a sua opinião acerca das avaliações 

realizadas na disciplina. 
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estudo contínuo, muitas vezes, forçado pela quantidade grande de atividades e (ii) a utilização 

de formas de avaliação mais adequadas com as necessidades dos estudantes, evitando 

avaliações muito pontuais, como uma prova, por exemplo. 

Esses aspectos mencionados correspondem a dois objetivos propostos inicialmente e, 

uma vez alcançados, como nessa sequência, propiciaram um resultado positivo para esta 

pesquisa. 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Neste trabalho, desenvolvemos uma solução para uma problemática específica, 

utilizando a concepção de pesquisa Educational Design Research, na qual, de maneira geral, 

busca-se identificar um problema real em contextos concretos de ensino e aprendizagem. Essa 

problemática é oriunda do desenvolvimento de trabalhos antigos, em que percebemos que os 

estudantes acabavam estudando apenas para determinadas avaliações pontuais, as quais 

conhecemos como prova. Os resultados dessas experiências apontavam por um maciço 

abandono dos estudantes em meio ao desenvolvimento da disciplina e ainda um grande 

número de reprovações (muitas vezes, encontramos turmas em que o número de aprovados é 

menor que o de reprovados).  

 Ao apresentar uma proposta de desenvolver habilidades e competências (em geral, 

desenvolvimento em um software de análise matemática) associadas a um ambiente de 

computação numérica vinculado a uma disciplina, percebemos que elas só avançaram por 

desenvolver um ritmo de estudo constante durante o semestre. Apesar disso, os resultados nas 

atividades de resolução de problemas de lápis e papel não avançaram e continuaram com 

resultados abaixo do esperado.  

 Neste sentido, encaminhamos uma proposta para solucionar a problemática 

apresentada. Essa proposta consiste no desenvolvimento e aplicação de uma sequência de 

atividades didáticas, com diferentes características e em diferentes contextos e espaços, com 

feedbacks rápidos, proporcionando ao aluno contato direto com o conteúdo e em diferentes 

níveis. 

 Para isso, utilizamos a sala de aula invertida como concepção norteadora da sequência 

de atividades propostas. Em outros termos, toda a estrutura era iniciada com uma atividade 

inicial que os alunos faziam em casa, fora do horário da aula. Além dessa concepção, cabe 

destacar que todas as atividades didáticas estavam estruturadas em termos da resolução de 

problemas. 

 Essa sequência didática resultou numa série de grupos diferentes de atividades, que 

eram apresentadas seguindo a ordem em que são, aqui, representadas: (i) Atividades 

Introdutórias, (ii) Testes a Distância, (iii) Testes Presenciais, (iv) Atividades Computacionais 

e (v) Provas. 
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 Como a pesquisa envolveu uma realidade específica de sala de aula e, nesse caso, 

contou com mais de cem alunos, utilizamos duas ferramentas tecnológicas que favorecem o 

trabalho docente e foram descritos no capítulo seis, que foram o AMC e o Portal gxq. Essas 

ferramentas foram fundamentais no processo tanto para os alunos, quanto para o professor, 

dinamizando a importante etapa de avaliação. 

 Os dados apresentados e discutidos no capítulo sete indicam que a sequência didática 

apresentada atingiu o seu objetivo geral: desenvolver um ritmo de estudo contínuo para os 

estudantes. 

 Como objetivo específico expresso no capítulo inicial está a investigação da 

viabilidade dessa sequência didática proposta. Considerando que a proposta envolve uma 

gama diferente de atividades didáticas (conforme já destacamos), poderia proporcionar uma 

sobrecarga tanto para alunos, como, principalmente, para o professor. Contudo, não foi o que 

percebemos. Apesar de apresentar alguma resistência dos alunos no início, com o suceder das 

atividades, eles entenderam a conexão e a importância delas num contexto geral. Ainda na 

visão do docente, a utilização das ferramentas tecnológicas AMC e qxq favorecem a agilidade 

e o dinamismo do processo. 

O portal gxq possibilitou a disposição de materiais e informações em um único 

ambiente de maneira fácil e útil. As atividades também eram postadas nesse portal e esses 

aspectos foram muito importantes para o desenvolvimento. 

O AMC permitiu que várias atividades fossem corrigidas em tempo muito curto. 

Como o número de atividades era alto, esse fator foi importante no desenvolvimento. Além 

disso, essa ferramenta acelerou a troca de informações e o feedback tornou-se mais útil na 

avaliação das atividades. 

 Neste sentido, a utilização dessas ferramentas tecnológicas associadas àquelas das 

atividades computacionais proporcionou uma formação aos discentes do curso que vai além 

de um desenvolvimento de conceitos. Como objetivo específico deste trabalho, havíamos 

destacado a importância de propiciar essa formação aos estudantes e os resultados 

apresentados confirmam esse aspecto. 

 Cabe destacar aqui, que o número de estudantes aprovados nessas turmas, superou o 

de 50%. Esse número, a partir da prática de outras aplicações, pode ser considerado como 

alto, quando, em geral, a maioria dos alunos não atinge a nota suficiente para a aprovação. No 

caso específico da turma de Engenharia Química, o aproveitamento de alunos aprovados foi 

de 83% o que nos parece um diagnóstico bem positivo, sendo que 72% alcançaram a 

aprovação ainda antes da aplicação do exame final da disciplina. As outras duas turmas 
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também tiveram resultados que destoam daqueles normalmente encontrados, mas não com 

essa discrepância.  

 Portanto, considerando os resultados apresentados e discutidos neste trabalho, 

acreditamos que a sequência didática proposta e descrita cumpriu com os seus objetivos e 

alcançou os resultados esperados, principalmente no que concerne ao desenvolvimento de um 

ritmos de estudo constante nos alunos (ficou evidenciado a partir da análise das respostas dos 

mesmos frente ao questionário final). Embora seja um desenvolvimento em um contexto 

específico, consideramos que o trabalho proposto tem potencial para ser desenvolvido em 

outras realidades, níveis e áreas de interesse, ou seja, temos evidências que a sequência 

apresentada foi fundamental para o desenvolvimento da disciplina e os resultados 

apresentados nessa aplicação vão muito além daqueles que outrora encontramos na maioria 

das salas de aulas em Física I. 

 Como desdobramentos futuros, na tentativa de ampliar os resultados alcançados e 

buscar um processo de generalização desses resultados, a ideia é aplicar a referida pesquisa 

em outros contextos. Inicialmente, imaginamos ser fundamental aplicar novamente em 

situações semelhantes, como em outros cursos do ensino superior ou, inclusive, nos mesmos 

cursos aplicados, no intuito de continuar a levantar experiências e conclusões sobre as 

aplicações. Mais tarde, quando a pesquisa estiver em processo maduro, conforme previsto na 

concepção EDR, buscaremos levá-la a um contexto diferente, como o Ensino Médio. 

Destacamos, aqui, que não tencionamos imaginar que as mesmas atividades possam ser 

aplicadas nesses contextos, mas, com os devidos ajustes e considerações, em uma futura 

pesquisa, podemos aplicar e avaliar os resultados. 

Ao olharmos para o número de atividades avaliativas aplicadas na pesquisa (31) e 

pensarmos no professor de Física do Nível médio aplicando a mesma pesquisa, imediatamente 

percebemos alguns entraves. Neste sentido, é fundamental desenvolver um sistema de 

aplicação mais rápido e ágil, principalmente no que concerne ao uso das ferramentas 

tecnológicas utilizadas nesta pesquisa, como o portal gxq e o software de correção automática 

AMC. Esses recursos foram fundamentais na aplicação e estrutura dessa sequência, mas sem a 

equipe de apoio utilizada aqui, a aplicação teria sido inviabilizada. Por isso, é necessário 

pensar na evolução e no aprimoramento do sistema, para que, então, seja utilizável em maior 

escala. 

Outro fator de grande interesse para os pesquisadores deste trabalho é o fato de tentar 

perceber se essa aplicação proporcionou, de fato, um ritmo contínuo de estudo entre os alunos 

participantes. Nossa ideia, a partir desse aspecto, é de, no futuro, investigar esses mesmos 
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alunos e tentar evidenciar alguma mudança no comportamento associado ao ritmo de estudo. 

Na nossa concepção, avaliar em outra disciplina como os mesmos estudantes envolvidos 

nesse processo continuam a estudar seria um resultado que corroboraria com os que foram 

coletados e analisados nesta pesquisa. 

Além disso, em relação às atividades aplicadas, consideramos utilizar os resultados 

oriundos dessa aplicação e trabalhar na melhoria de sua estrutura e conteúdo, prática que está 

relacionada diretamente com a concepção de pesquisa EDR empregada neste trabalho. 
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APÊNDICE A – ATIVIDADES INTRODUTÓRIAS 

 

 

Atividade Introdutória 01 

 

Um dos objetivos da física é estudar o movimento dos objetos: a rapidez com que os 

objetos se movem, por exemplo, ou a distância que percorrem em um dado intervalo de 

tempo. Por exemplo para pilotos e engenheiros de Fórmula I, esse ramo da Física é 

fundamental. Os motoristas usam essa ideia para reduzir a velocidade e escapar de uma multa 

quando percebem que existe um radar à frente. As pessoas baseiam-se nisso para calcular o 

tempo que demandam de casa ao trabalho. Enfim, são muitos os exemplos cotidianos que 

tratam deste assunto. Na atividade de hoje, iremos abordar esse conceito. Agora analise o 

seguinte recurso: 

 

 

Responda as questões, nos espaços abaixo. Quando terminar, não se esqueça de 

apertar o botão Envia! 

 

1- Você provavelmente estudou esse tipo de movimento na escola. Como ele é 

classificado? : 
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a) Movimento retilíneo uniformemente variado. 

b) Movimento circular uniforme. 

c) Movimento harmônico simples. 

d) Movimento retilíneo uniforme. 

e) Movimento bidimensional. 

 

2- Existe variação de velocidade nos movimentos apresentados no vídeo 

(subida/descida)? Sim. Não. Como você percebeu isso? 

 

3- Em um plano inclinado é esperado que a partícula se mova dessa forma? Sim. Não. 

Justifique. 

 

4- No vídeo, que instrumento é utilizado para contagem do tempo?  

a) relógio; 

b) cronômetro; 

c) celular. 
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Atividade Introdutória 02 

 

A física trabalha com um grande número de grandezas que possuem um módulo e uma 

orientação, e muitas vezes se precisa de uma linguagem matemática especial, que neste caso é 

a linguagem dos vetores. Essa linguagem também é usada na engenharia, em outras ciências e 

até mesmo nas conversas do dia a dia. Se você já explicou a alguém como chegar a um 

endereço usando expressões como “Siga por esta rua por cinco quarteirões e depois dobre à 

esquerda”, usou a linguagem dos vetores. Na verdade, qualquer tipo de navegação se baseia 

em vetores, mas a física e a engenharia também usam vetores para descrever diversos 

fenômenos. Na atividade de hoje, iremos abordar esse conceito. Agora analise o seguinte 

recurso: 

 

Responda as questões, nos espaços abaixo baseando-se na análise da simulação 

computacional. Quando terminar, não se esqueça de apertar o botão Envia! 

 

1- Marque qual grandeza abaixo é vetorial: 

a) Massa. 

b) Velocidade. 

c) Tempo. 

d) Energia. 

e) Pressão. 

 

2- Marque quais das alternativas abaixo o vetor é vertical para cima em relação ao 

prumo. 
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3- Represente a seguinte orientação geográfica por meio de vetores. Faça com a 

simulação computacional e envie o print da figura encontrada como resposta. Partindo 

da origem ande 5km para o Sul. Depois 10km para o Oeste. Ainda 1 km ao noroeste. E 

por fim, 6 km ao leste. 
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Atividade Introdutória 03 

 

Aqui continuamos a estudar a parte da física que analisa o movimento, mas agora os 

movimentos podem ser em duas ou três dimensões. São diversos os exemplos de movimentos 

que não se aplicam unidimensionalmente dentre os quais citamos: um arremesso de lance 

livre no basquete, o movimento dos aviões, um carro em uma curva, um balão de um goleiro 

no futebol, visto da torcida. Na atividade de hoje, iremos abordar esse conceito. Para 

responder às questões propostas abaixo, analise o seguinte recurso: 

 

 

1- O que veria um observador que estivesse situado no carro? 

a) Um movimento vertical, de sobe e desce, que termina no ponto de lançamento; 

b) Um movimento vertical, de sobe e desce, que termina em um ponto a frente do ponto 

de lançamento; 

c) Um movimento parabólico, de sobe e desce, que termina no ponto de lançamento; 

d) Um movimento parabólico, de sobe e desce, que termina em um ponto a frente do 

ponto de lançamento. 

 

2- O que veria um observador que estivesse situado na mesa? 

a) Um movimento vertical, de sobe e desce, que termina no ponto de lançamento; 

b) Um movimento vertical, de sobe e desce, que termina em um ponto a frente do ponto 

de lançamento; 

c) Um movimento parabólico, de sobe e desce, que termina no ponto de lançamento; 

d) Um movimento parabólico, de sobe e desce, que termina em um ponto a frente do 

ponto de lançamento. 
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3- Considerando o que você aprendeu com o vídeo, assinale verdadeiro ou falso na 

seguinte proposição. Um observador que se move junto com o carrinho vê o 

movimento da esfera de maneira diferente de um observador na bancada. 

a) Verdadeira; 

b) Falsa. 

 

4- Considerando o que você aprendeu com o vídeo, assinale verdadeiro ou falso na 

seguinte proposição. O observador na bancada vê o movimento real da esfera 

enquanto um observador no carrinho vê um movimento ilusório, pois está influenciado 

pelo movimento do carrinho. 

a) Verdadeira; 

b) Falsa. 
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Atividade Introdutória 04 

 

Vimos que a física envolve o estudo do movimento dos objetos, incluindo a 

aceleração, que é uma variação de velocidade. A física também envolve o estudo da causa da 

aceleração. A causa é sempre uma força, que pode ser definida, em termos coloquiais, como 

um empurrão ou um puxão exercido sobre um objeto. Dizemos que a força age sobre o objeto, 

mudando a velocidade. Por exemplo: na largada de uma prova de Fórmula 1, uma força 

exercida pela pista sobre os pneus traseiros provoca a aceleração dos veículos. Quando um 

zagueiro segura o centroavante do time adversário, uma força exercida pelo defensor provoca 

a desaceleração do atacante. Quando um carro colide com um poste, uma força exercida pelo 

poste faz com que o carro pare bruscamente. Na atividade de hoje, iremos abordar esse 

conceito. 

 

Para responder às questões propostas abaixo, analise os seguintes recursos: 

 

Curling: é um esporte olímpico coletivo praticado em uma pista de gelo cujo objetivo 

é lançar discos de granito (martelo) o mais próximo possível de um alvo, utilizando para isso 

a ajuda de varredores. 
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No vídeo 1, o que o atleta faz sobre o martelo para que ele se mova? 

 

1- Ao longo da trajetória apresentada no vídeo 1, o que acontece com a velocidade do 

martelo? 

 

a) Aumenta. 

b) Diminui. 

c) Permanece inalterada. 

 

2- Por que alguns atletas varrem a pista a frente do martelo? 

 

3- Sobre uma partícula P agem quatro forças, representadas na figura abaixo. O módulo 

da força resultante sobre a partícula é de: 
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a) 2 N; 

b) 5 N; 

c) 6 N; 

d) 10 N; 

e) 24 N. 

 

4- Analise o vídeo 2 e explique qual é a função do balão cheio de ar utilizado no 

experimento. 

 

 

  



189 

 

Atividade Introdutória 05 

 

Em nosso dia a dia são inúmeras as situações em que surge a força de atrito. Esta força 

tanto pode assumir um carácter útil como prejudicial. Esta força é útil, pois sem ela não 

poderíamos caminhar, andar de automóvel, acender um fósforo ou até mesmo escrever. No 

entanto, ela também pode ser prejudicial, pois provoca o desgaste nos materiais e peças 

mecânicas em funcionamento e conduz à dissipação de energia pelo aquecimento das peças. 

Para uma pessoa que caminha, o atrito possibilita que ela se desloque com segurança. 

Isto porque os nossos sapatos possuem solas de borracha que aderem bem ao solo. Este 

exemplo também se estende aos automóveis, e é para criar uma maior aderência, isto é, maior 

atrito entre os pneus e a estrada, que estes possuem sulcos cavados. É também para aumentar 

o atrito que o asfalto das estradas é áspero. 

Para responder às questões propostas abaixo, analise os seguintes recursos:

 

Segundo o vídeo 1, em que situações uma pena e uma bola de boliche demorariam o 

mesmo tempo para cair? 
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1- O que aconteceria se soltássemos, simultaneamente e da mesma altura, uma pena e 

uma bola de boliche na lua? E em marte? 

 

2- Assista ao vídeo 3 e identifique as principais forças que atuam em um paraquedas 

de peso P (peso do paraquedas mais o peso da pessoa) e o sentido da resultante das 

forças, nos seguintes trechos: 

 

Trecho 1: em queda antes de abrir o paraquedas. 

As forças que atuam são: 

a) força gravitacional; 

b) força de arrasto; 

c) força normal. 

O sentido da força resultante é: 

a) para cima; 

b) nulo; 

c) para baixo. 

 

Trecho 2: entre os instantes em que abre o paraquedas até atingir velocidade 

constante. 

As forças que atuam são: 

a) força gravitacional; 

b)força de arrasto; 

c)força normal. 

O sentido da força resultante é: 

a)para cima; 

b) nulo; 

c) para baixo. 

 

Trecho 3: com o paraquedas aberto e em movimento com velocidade constante. 

As forças que atuam são: 

a) força gravitacional; 

b)força de arrasto; 

c)força normal. 
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O sentido da força resultante é: 

a)para cima; 

b) nulo; 

c) para baixo. 

 

Trecho 4: ao tocar o solo com os pés até cessar o movimento. 

As forças que atuam são: 

a) força gravitacional; 

b)força de arrasto; 

c)força normal. 

O sentido da força resultante é: 

a)para cima; 

b) nulo; 

c) para baixo. 
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Atividade Introdutória 06 

 

A maioria dos brinquedos presentes num parque de diversão tem o seu funcionamento 

explicado pela física, entre eles, está a montanha-russa, a qual certamente é um dos 

brinquedos mais emocionantes (e assustadores) presentes num parque desse tipo. 

Para responder às questões propostas abaixo, analise o seguinte vídeo: 

 

 

 

1- Conforme você pôde ver no vídeo, inicialmente o carrinho da montanha-russa é 

tracionado até ao ponto mais alto de sua trajetória por meio de um sistema mecânico. A partir 

dessa posição, esse carinho é abandonado e a sua velocidade varia nos diferentes trechos em 

que ele percorre (alguns são mais rápidos e outros são mais lentos). Considerando que muito 

da emoção desse brinquedo vem dessas variações de velocidade, como é possível planejar 

uma montanha-russa sem que o seu carrinho carregue uma fonte de energia própria que faça a 

sua velocidade variar nas diferentes partes de sua trajetória? 

 

2- Na situação mostrada no vídeo, o carrinho da montanha-russa atingiria uma altura 

próxima da inicial caso sua trajetória não contivesse trechos em que ele tivesse que escorregar 

sobre a água? Explique. 

 

3- Suponha que você e dois colegas de turma estejam discutindo o projeto de uma 

montanha-russa. Um deles afirma que cada topo da pista deve ser mais baixo do que o 

anterior. O outro colega diz que isso não faz sentido, pois, desde que o topo inicial seja mais 

alto do que os demais, não importarão as alturas dos topos intermediários que o carrinho 

percorrerá. O que você diz? 
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Atividade Introdutória 07 

 

Para responder às questões propostas abaixo, analise o seguinte vídeo: 

 

 

 

1- Por qual motivo o garfo não cai? 

 

O garfo está em uma situação de: 

a) Equilíbrio instável. 

b) Equilíbrio indiferente. 

c) Equilíbrio estável. 

d) Não equilíbrio. 

 

2- Por que a queima do palito não afetou a situação de equilíbrio? 

 

3- Em que posição está localizado o centro de massa do sistema? 
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Atividade Introdutória 08 

 

Para responder às questões propostas abaixo, analise o seguinte vídeo: 

 

 
 

1- Assumindo que no intervalo de tempo mostrado no vídeo o brinquedo consegue voltar 

ao estado de início de movimento; assinale quais grandezas listadas abaixo se 

conserva no sistema representado. 

a) Momento linear. 

b) Energia mecânica. 

c) Energia cinética. 

d) Energia potencial. 

e) Trabalho. 

f) Potência. 

 

2- Que tipo de colisão é registrada no vídeo? 

g) Perfeitamente Elástica. 

h) Elástica. 

i) Inelástica. 

j) Perfeitamente inelástica. 

 

3- O jogador que está operando o pêndulo de Newton ajusta o brinquedo em diferentes 

situações iniciais. Descreva e caracterize cada uma dessas situações. 

 

4- Para cada uma das situações descritas acima, explique qual é a relações entre as 

velocidades das bolinhas antes e depois das colisões. 

 

5- Cite outros exemplos em que esse fenômeno ocorre. 
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APÊNDICE  B – ATIVIDADES COMPUTACIONAIS 

 

 

Atividade Computacional 01 

 

Pense nas vezes você já se deparou observando ultrapassagens entre carros, ou dois 

veículos se movendo um ao lado do outro? Abaixo há um objeto computacional que simula o 

movimento de partículas que pode representar as situações descritas anteriormente. 

 

 

 

Leitura recomendada: 

 

Texto base para o desenvolvimento da Atividade 01: Fundamentos de Física I - Mecânica 

Halliday-Resnick-Walker - 9° Ed. 

 

Leitura opcional: 

 

Caso você queria saber um pouco mais sobre o movimento uniforme leia o seguinte 

texto: Cinemática
76

  

 

Agora, responda as questões, nos espaços abaixo. Quando terminar, não se esqueça de apertar 

o botão Envia! 

                                                           
76

 http://coral.ufsm.br/gef/Cinematica/cinema11.pdf 
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1- Qual é a posição inicial da partícula azul? 

 

2- Qual é a velocidade inicial da partícula azul? 

 

3- Qual é a velocidade inicial que a partícula vermelha deve ter para que as duas 

partículas cheguem ao mesmo tempo na parede? 

 

4- Como você determinou a velocidade da partícula no item anterior? É possível 

determinar este valor teoricamente? Como? 

 

5- Construa o gráfico da posição em função do tempo para as duas partículas. 
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Atividade Computacional 02 

 

Movimentos estão sempre presentes em nossas vidas. Quando vamos de casa para a 

escola estamos nos movendo. É fácil imaginar uma bola de tênis movendo-se verticalmente e 

quicando no chão algumas vezes. Também podemos imaginar uma bola de futebol que foi 

chutada rasteira em um gramado e que rola até parar. São tantos os tipos de movimento que é 

conveniente agrupá-los em classes que partilham aspectos comuns. Desta forma, podemos 

generalizar o que aprendemos com um movimento específico para todos os movimentos da 

mesma classe. Uma forma importante de classificar um movimento é feita a partir da 

observação de sua aceleração. Este objeto de aprendizagem é especialmente feito para abordar 

esta questão.  

 

 

 

Leitura recomendada: 

 

Texto base para o desenvolvimento da Atividade 01: Fundamentos de Física I - Mecânica 

Halliday-Resnick-Walker - 9° Ed 

 

Leitura opcional: 

 

Caso você queria saber um pouco mais sobre o movimento uniforme leia o seguinte 

texto: Cinemática
77

 

 

                                                           
77

 http://www.if.ufrgs.br/cref/ntef/cinematica/IGCin_texto.pdf 
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Agora, responda as questões, nos espaços abaixo. Quando terminar, não se esqueça de apertar 

o botão Envia! 

 

1- Descreva as diferenças mais notáveis nos movimentos destas três partículas. 

 

2- Estime velocidade inicial de cada partícula. 

 

3- Determine o instante em que cada partícula está mais ou menos a meio caminho de 

inverter pela primeira vez seu movimento. Estime a velocidade de cada partícula neste 

instante. 

 

4- Determine o instante em que cada partícula está na iminência de inverter pela primeira 

vez seu movimento. Estime a velocidade de cada partícula neste instante. 

5- Estime a aceleração média entre o início do movimento e instante determinado na 

questão 3 (intervalo de tempo 1). Estima a aceleração média de cada partícula entre os 

instantes determinados nas questões 3 e 4 (intervalo de tempo 2). 

 

6- Para cada partícula, compare a aceleração média nos dois intervalos de tempo 

determinados na questão anterior. Como você classificaria o movimento de cada 

partícula segundo sua aceleração? Esta classificação é válida para todos os intervalos 

de tempo? 

 

7- Faça um único gráfico contento as posições em função do tempo das três partículas. 
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Atividade Computacional 03 

 

Gráficos com as funções horárias de posição, velocidade e aceleração são ferramentas 

muito úteis para analisar o movimento de partículas. Nesta atividade vamos focalizar na 

elaboração e análise gráfica de partículas em movimento. 

 

 

 

Leitura recomendada: 

 

Texto base para o desenvolvimento da Atividade 01: Fundamentos de Física I - Mecânica 

Halliday-Resnick-Walker - 9° Ed 

 

Leitura opcional: 

 

Caso você queria saber um pouco mais sobre o movimento uniforme leia o seguinte 

texto: Cinemática
78

 

 

Sugestão de vídeo: 

 

                                                           
78

 http://efisica.if.usp.br/mecanica/basico/cinematica_graficos/. 
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1-Faça um gráfico, contendo a posição em função do tempo das três partículas em um 

intervalo de tempo de pelo menos 3.5 segundos. Neste gráfico, cada curva deve ser feita com 

a cor da partícula correspondente. O gráfico também deve ter seus eixos identificados, deve 

ter título e legenda. 

 

2-Faça um gráfico, contendo a velocidade em função do tempo das três partículas em um 

intervalo de tempo de pelo menos 3.5 segundos. Neste gráfico, cada curva deve ser feita com 

a cor da partícula correspondente. O gráfico também deve ter seus eixos identificados, deve 

ter título e legenda. 

 

3-Faça um gráfico, contendo a aceleração em função do tempo das três partículas em um 

intervalo de tempo de pelo menos 3.5 segundos. Neste gráfico, cada curva deve ser feita com 

a cor da partícula correspondente. O gráfico também deve ter seus eixos identificados, deve 

ter título e legenda. 

 

4-Analisando os gráficos das questões anteriores identifique os intervalos de tempo em que 

alguma partícula realiza movimento retilíneo uniforme. 

 

5-Analisando os gráficos das questões anteriores identifique os intervalos de tempo em que 

alguma partícula realiza movimento retilíneo uniformemente variado. 
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Atividade Computacional 04 

 

Você está jogando futebol e de repente aos 45 minutos do segundo tempo, falta para o 

seu time na frente da área. O treinador olha pra você e grita: É você quem bate! E agora será 

que você consegue passar a barreira? Que fatores influenciam no seu chute? O Objeto de 

Aprendizagem (OA) abaixo representa uma situação onde uma partícula, sob a ação do campo 

gravitacional, é disparada contra um obstáculo. A posição e velocidade iniciais da partícula 

não podem ser ajustada, porém o ângulo de lançamento sim. A presença de uma força de 

arrasto também pode ser incluída ou não, porém, nas questões propostas abaixo considere 

apenas o caso em que a força gravitacional é a única força atuante. 

 

 

 

Leitura recomendada: 

 

Texto base para o desenvolvimento da Atividade 01: Fundamentos de Física I - Mecânica 

Halliday-Resnick-Walker - 9° Ed, 

 

Leitura opcional: 

 

Caso você queria saber um pouco mais sobre o movimento uniforme leia o seguinte 

texto: Movimento Bidimensional
79

 

 

                                                           
79

 http://midia.cmais.com.br/assets/file/original/62fe58d7a8aa989eb4c54fd7f1ff3042edfa0609.pdf 
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Agora, responda as questões, nos espaços abaixo. Quando terminar, não se esqueça de apertar 

o botão Envia! 

 

1- Quais ângulos de lançamento fazem com que a partícula vença o obstáculo? 

 

2- Determine a posição e altura do obstáculo. Como fez isso? 

 

3- Determine a velocidade inicial da partícula. Como fez isso? 

 

 

4- Sabendo a velocidade inicial da partícula e as características do obstáculo, é possível 

determinar teoricamente os ângulos de lançamento para os quais a partícula vence o 

obstáculo. Faça este cálculo e compare com os resultados obtidos na primeira questão. 

 

5- Construa gráficos da coordenada x em função do tempo; da coordenada y em função 

do tempo e da coordenada y em função da coordenada x, para um movimento que 

vence o obstáculo. 

 

6- Faça novamente os três gráficos pedindo anteriormente, porém para um movimento 

que não vence o obstáculo. Mostre nestes gráficos, o instante e a posição em que a 

partícula colide na barreira. 

 

7- Faça um gráfico da coordenada y em função da coordenada x, com a presença de 

quatro curvas referentes ao movimento (a) com menor ângulo de lançamento que 

vence o obstáculo; (b) com maior ângulo de lançamento que vence o obstáculo; (c) 

que bate na barreira e (d) que a partícula cai antes de chegar da barreira. 
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Atividade Computacional 05 

 

O objeto de aprendizado abaixo representa um laboratório instalado na superfície de 

um planeta hipotético que possui um campo gravitacional menos intenso que o campo 

terrestre. Neste laboratório há uma pequena bolinha de 30 gramas que se move verticalmente 

sob a ação deste campo. O equipamento experimental disponível permite realizar experiências 

no vácuo, situação na qual não há qualquer força de arrasto e ainda situações em que se 

considera a presença de arrasto. Também há dois tipos de piso. No primeiro, o choque da 

bolinha com o piso é perfeitamente elástico. O segundo piso amortece um pouco o 

movimento a cada colisão. No objeto de aprendizagem, estas diferentes condições 

experimentais são ajustadas através das respectivas caixas de seleção. 

 

 

Leitura recomendada: 

 

Texto base para o desenvolvimento da Atividade 01: Fundamentos de Física I - Mecânica 

Halliday-Resnick-Walker - 9° Ed 

 

Leitura opcional: 

 

Caso você queria saber um pouco mais sobre o movimento uniforme leia o seguinte 

texto: Energia
80

  

 

                                                           
80

 https://edisciplinas.usp.br/enrol/index.php?id=3996 
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Agora, responda as questões, nos espaços abaixo. Quando terminar, não se esqueça de apertar 

o botão Envia! 

 

Para as questões 1,2 e 3, considere o caso em que não há força de arrasto e o choque da 

partícula com o piso é perfeitamente elástico. 

 

1- Determine o valor da aceleração da gravidade do planeta. Como fez isso? 

 

2- Determine a energia da partícula. Como fez isso? 

 

3- Faça um gráfico contendo as curvas (1) da energia potencial, (2) da energia cinética e 

(3) da energia total da partícula em função do tempo em um intervalo que compreenda 

pelo menos duas colisões da partícula com o piso. 

 

Para as questões 4 e 5, considere o caso em que há força de arrasto e o choque da 

partícula com o piso é perfeitamente elástico. Questão 4.  

 

4- Faça um gráfico contendo as curvas (1) da energia potencial, (2) da energia cinética e 

(3) da energia total da partícula em função do tempo em um intervalo que compreenda 

pelo menos três colisões da partícula com o piso. 

 

5- Determine a quantidade de energia mecânica dissipada entre o instante inicial e o 

instante imediatamente após a primeira colisão com o piso. 

 

Para as questões 6 e 7, considere o caso em que não há força de arrasto e o choque da 

partícula com o piso dissipa energia mecânica.  

 

6- Faça um gráfico contendo as curvas (1) da energia potencial, (2) da energia cinética e 

(3) da energia total da partícula em função do tempo em um intervalo que compreenda 

pelo menos duas colisões da partícula com o piso. 

 

7- Determine a fração de energia mecânica dissipada em cada um dos dois primeiros 

choques com o piso. Como fez isso? 
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Atividade Computacional 06 

 

Você pode imaginar que que objeto de aprendizagem (OA) abaixo simula o 

movimento que os discos de hóquei sobre o gelo teriam caso deslizassem sem nenhum atrito 

sobre a superfície horizontal de uma pista de patinação no gelo. No OA há três discos, 

identificados pelas cores, azul, vermelho e verde que têm dimensões e massas distintas (que 

são maiores que as um disco de hóquei real). Neste OA é possível selecionar através dos 

respectivos marcadores se as colisões entre os discos serão elásticas ou inelásticas. No 

primeiro caso, você pode considerar que as laterais dos discos (superfícies nas quais os discos 

se tocam) são polidas de forma que o impulso de um disco sobre o outro sempre se dá ao 

longo da direção que une seus centros. Portanto, nas colisões elásticas, estes discos se 

comportam efetivamente como partículas (as colisões não provocam variação da energia 

cinética de rotação dos discos). A seleção de colisão inelástica pode ser interpretada como a 

colocação de uma película levemente aderente na superfície lateral de cada disco. Através dos 

controladores identificados por posição e velocidade é possível ajustar a coordenada y e a 

componente x da velocidade da partícula azul. 

 

 

 

Nas tabelas ao lado da animação constam os valores de tempo e posições dos centros 

dos discos 1 (azul) e 2 (vermelho) dados através de suas coordenadas x e y observadas 

durante a simulação. A cor com a qual está escrita o cabeçalho de cada coluna identifica a 

partícula a que se refere. 
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Leitura recomendada: 

 

Texto base para o desenvolvimento da Atividade 01: Fundamentos de Física I - Mecânica 

Halliday-Resnick-Walker - 9° Ed 

 

Leitura opcional: 

 

Caso você queria saber um pouco mais sobre o assunto leia o seguinte texto: Colisões
81

  

Agora, responda as questões, nos espaços abaixo. Quando terminar, não se esqueça de apertar 

o botão Envia! 

 

O disco 1 (azul) tem uma massa m1=1,00 kg.  

 

1- Determine a massa do disco 2 (vermelho). 

 

2- Determine a massa do disco 3 (verde). Como fez isso? 

 

3- Faça uma simulação em que o disco azul impulsiona o disco vermelho contra o disco 

verde de tal forma que a colisão entre estes dois últimos discos ocorre antes do disco 

vermelho colidir com a parede. Depois, mostre graficamente que a energia cinética e 

momento linear se conservaram na primeira colisão da questão anterior. 

 

4- Faça um gráfico com as trajetórias dos discos vermelho e azul e identifique os pontos 

que podem ser considerados sob efeito das colisões. 

 

Instruções para resposta 

 

Selecione o caso em que as colisões são inelásticas. 

 

5- Faça uma simulação em que o disco azul impulsiona o disco vermelho contra o disco 

verde de tal forma que a colisão entre estes dois últimos discos ocorre antes do disco 

vermelho colidir com a parede. Depois, mostre graficamente que o momento linear se 

conserva na primeira colisão da questão anterior. 

6- Faça um gráfico com as trajetórias dos discos vermelho e azul e identifique os pontos 

que podem ser considerados sob efeito das colisões. 

 

  

                                                           
81

 https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/53545/mod_resource/content/1/Aula7-MomLin.pdf 
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APÊNDICE C – TESTES A DISTÂNCIA 

 

TaD 01 

 

1- Um recipiente plástico contém inicialmente 1,00 kg de óleo de mamona. A 20 °C, a 

densidade do óleo é 0,951 g/cm
3
. Um pequeno furo na base do recipiente deixa 

escapar óleo a uma taxa de 7,25 ml por minuto. Supondo que todo o óleo escoe, em 

quanto tempo, em minutos, o recipiente ficará vazio? 
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TaD 02 

 

1- Uma pedra é lançada para baixo do topo de uma torre de 36,0 m de altura com 

velocidade inicial de 14,0 m/s. Supondo que a resistência do ar seja desprezível, qual a 

velocidade da pedra, em m/s, pouco antes de atingir o solo? 

 

2- Em uma pista de corrida dois automóveis A e B partem do repouso, mas na largada o 

piloto de B tem um problema que o faz sair com 1,15 s de atraso. No entanto, devido a 

B ter um motor mais potente, ele consegue manter uma aceleração constante de 4,60 

m/s
2
 enquanto A desenvolve uma aceleração menor, também constante, de 3,50 m/s

2
. 

A quantos metros da linha de largada o corredor B alcança o corredor A?  

 

Justifique sua resposta. 
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TaD 03 

 

1- Um balão decola, se desloca 2,20 km para o sul, depois 3,80 km para o sudeste e 

pousa. A que distância, em km, está o balão do ponto de partida?  

 

2- Um veleiro parte do porto e navega inicialmente 115 km, ao norte, depois 55 km, 35° 

ao oeste do norte, e finalmente 45 km, 15° ao sul do oeste. A que distância, em km, 

está do porto?  

 

3- Para voltar o veleiro deve orientar sua proa na direção do ponto de partida. Entre quais 

dois pontos cardeais ele deve ser orientado? 

 

a) Leste; 

b) Oeste; 

c) Norte; 

d) Sul. 

 

Sejam θ1 e θ2 os ângulos que a orientação do veleiro deve formar com os pontos cardeais 

que você assinalou acima, na respectiva ordem em que aparecem. 

 

4- Qual o valor, em graus, de θ1? 

 

5- Qual o valor, em graus, de θ2? 

 

Justifique abaixo sua resposta. 

 

 

  



210 

 

TaD 04 

 

1- Um dado é arremessado horizontalmente com uma velocidade inicial de 6,20 m/s em 

direção a um ponto P, o centro do alvo na parede. Ele atinge o ponto Q da parede, 

verticalmente abaixo de P, 0,43 s depois do arremesso. Qual a distância, em metros, 

do ponto de lançamento?  

 

2- Um rebatedor golpeia uma bola quando seu centro está a 1,30 m acima do solo. A bola 

deixa o taco do rebatedor fazendo um ângulo de 17° com o solo. Nesse lançamento a 

bola tem um alcance horizontal (distância até voltar à altura de lançamento) de 120 m. 

 

3- A bola conseguirá passar por um alambrado de 6,50 m de altura que está a uma 

distância horizontal de 95,0 m do ponto de lançamento?  

 

4- Qual é a distância, em metros, entre o alto do alambrado e o centro da bola quando a 

mesma chega ao alambrado? 

 

Justifique sua resposta. 
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TaD 05 

 

1- Um piso de vagão está carregado de caixas soltas cujo coeficiente de atrito estático 

com o piso é 0,37. Se o trem está se movendo inicialmente com uma velocidade de 75 

km/h, qual é a menor distância na qual o trem pode ser parado com aceleração 

constante sem que as caixas deslizem no piso? 

 

Dois blocos, com 7,6 N e 27,2 N de peso, estão ligados por uma corda de massa desprezível e 

deslizam para baixo em um plano inclinado de 38,0°. O coeficiente de atrito cinético entre o 

bloco mais leve e o plano inclinado é 0,13, e o coeficiente de cinético entre o bloco mais 

pesado e o plano é de 0,23. Suponha que o bloco mais leve desce na frente. 

 

2- Qual o módulo da aceleração dos blocos? 

 

3- Qual a tensão na corda? 

 

Justifique sua resposta. 
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TaD 06 

 

1- Um arqueiro puxa a corda de seu arco para trás 0,450 m exercendo uma força que 

aumenta uniformemente de zero a 200 N. Quanto trabalho, em joules, o arqueiro 

realiza sobre a corda ao tracionar o arco? 

 

2- Um elevador de carga, totalmente carregado, tem uma massa total de 1150 kg que 

deve elevar a 44 m de altura em 3,0 min, iniciando e terminando a subida em repouso. 

O contrapeso do elevador tem uma massa de 950 kg e, portanto, o motor do elevador 

deve ajudar. Que potência média, em watt, é exigida da força que o motor exerce 

sobre o elevador através do cabo? 

 

Justifique a resposta desta questão. 
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TaD 07 

 

Um operário de uma fábrica deixa cair acidentalmente um caixote que estava sendo mantido 

em repouso no alto de uma rampa de 4,20 m de comprimento que está inclinada 

de 42,0∘42,0∘ em relação à horizontal. A rampa é lisa, coeficiente de atrito entre cinético 

entre o caixote e a rampa é desprezível, e coeficiente de atrito entre caixote e o piso horizontal 

é 0,240. 

 

1- Qual é a velocidade, em m/s, do caixote ao chegar ao final da rampa? 

 

2- Que distância adicional, em m, o caixote percorre no piso horizontal? (Suponha que a 

energia cinética do caixote não se altera quando passa da rampa para o piso.)? 

 

Uma locomotiva com uma potência de 1,25 MW pode acelerar um trem de uma velocidade de 

8 m/s para 16 m/s em 3,00 min. 

 

3- Qual a massa, em toneladas, do trem? 

 

4- Determine, durante o intervalo de 3,00 min., a velocidade do trem, em m/s, em função 

do tempo (dado em segundos) 

 

5- Determine, durante o intervalo de 3,00 min., a força em MN, que acelera o trem em 

função do tempo (dado em segundos) 

 

6- Determine a distância percorrida pelo trem, em km, durante o intervalo de 3,00 min.  

 

Justifique as respostas dos itens anteriores. 
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TaD 08 

 

Uma bala de 4,40 g a 654 m/s atinge um bloco de madeira de 575 g inicialmente em repouso 

sobre uma superfície horizontal sem atrito. A bala atravessa o bloco e emerge, viajando no 

mesmo sentido, com sua velocidade reduzida para 438 m/s. 

1- Qual a velocidade, em m/s, final do bloco? 

 

2- Qual a velocidade, em m/s, do centro de massa do sistema bala-bloco? 

 

3- Após uma colisão perfeitamente inelástica, dois objetos de mesma massa e mesma 

velocidade escalar deslocam-se juntos com 2/5 da velocidade inicial. Determine o 

ângulo, em graus, entre as velocidades iniciais dos objetos. 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

 

Caro estudante, por gentileza, responda o questionário abaixo para que possamos conhecê-lo 

melhor. Você poderá respondê-lo em menos de 10 min. Obrigado! 

 

1- Idade: 

2- Acesso ao computador: 

a) Você tem computador próprio de uso individual? 

b) Você usa o computador: 

c) Você usa os computadores do laboratório de informática do Colégio? 

d) Você acessa a internet: 

3- Sobre o uso do computador, com que frequência você o utiliza como ferramenta 

de: 

a) Comunicação (e-mail, redes sociais, etc.): 

b) Consulta (Wikipédia, site de noticias, revistas eletrônicas, etc): 

c) Edição e apresentação (fazer uma apresentação, digitar textos ou trabalhos 

escolares): 

d) Análise númérica e gráfica (fazer cálculos, planilhas e elaboração de gráficos): 

4- Quais aplicativos computacionais que você mais usa em atividades não escolares? 

5- Quais aplicativos computacionais que você mais usa em atividades escolares? 

6- Cite cinco aplicativos computacionais que você gostaria de dominar. 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

Caro estudante, por gentileza, responda o questionário abaixo para que possamos 

conhecer melhor a sua opinião acerca das atividades desenvolvidas na disciplina de Física 1. 

Obrigado! 

 

 Atividades Introdutórias 

 

a) O número de Atividades Introdutórias foi: 

b) Em geral, o prazo de entrega das Atividades Introdutórias foi: 

c) Em relação ao programa da disciplina de Física 1, as Atividades Introdutórias foram: 

d) Em comparação às questões do livro-texto ou das listas que você resolveu na 

disciplina de Física 1, as questões das Atividades Introdutórias foram: 

- instrutivas 

- difíceis 

- trabalhosas 

- interessantes 

e) As Atividades Introdutórias foram úteis para o melhor entendimento dos conteúdos 

abordados em sala de aula: 

f) O que você achou das Atividades Introdutórias: 

g) Em sua opinião, qual foi a função desempenhada pelas Atividades Introdutórias? 

 

 Teste a distância 

 

a) O número de TaD foi: 

b) Em geral, o prazo para entrega dos TaD foi: 

c) Em sua opinião, os TaD foram importante para a sua aprendizagem na disciplina de 

Física 1: 

d) Em sua opinião, a realização dos TaD foram importante para estimular o diálogo e a 

troca de conhecimentos com os seus colegas: 

e) Em sua opinião, a quantidade de versões (quatro) de cada uma das questões dos TaD 

foi: 

f) Em comparação às questões do livro-texto ou das listas que você resolveu na 

disciplina de Física 1, as questões dos TaD foram: 
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- instrutivas 

- difíceis 

- trabalhosas 

- interessantes 

g) O que você achou dos TaD: 

h) Em sua opinião, quais são os principais aspectos positivos das questões (com diferentes 

versões) usadas nos TaD? E os negativos? 

i) Em sua opinião, qual é a função desempenhada pelos TaD? 

 

 Testes Presenciais 

 

a) O número de testes presencias foi: 

b) Em geral, o tempo de realização dos testes presenciais foi: 

c) Em comparação às questões (com versão única) do livro-texto ou das listas que você 

resolveu na disciplina de Física 1, as questões dos testes presenciais foram, 

- instrutivas 

- difíceis 

- trabalhosas 

- interessantes 

d) Em sua opinião, as avaliações (feedbacks) dos testes presenciais foram, 

 - instrutivos 

 - úteis 

 - tempo 

 - de forma geral 

e) No âmbito da correção automática desenvolvida na disciplina, você considera os 

critérios empregados no referido processo: 

f) Em sua opinião, é válido separar a correção da parte numérica da parte de justificativa: 

g) De forma geral, como você avalia o processo de correção automática? 

 

 

 Atividades Computacionais 

 

 

a) O número de Atividades Didáticas Computacionais foi: 
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b) Em geral, o prazo para entrega das Atividades Didáticas Computacionais foi: 

c) Em relação ao programa da disciplina de Física 1, as Atividades Didáticas 

Computacionais foram: 

d) Em comparação aos problemas do livro-texto abordados na disciplina de Física 1, as 

Atividades Didáticas Computacionais foram, 

- instrutivas 

- difíceis 

- trabalhosas 

- interessantes 

e) Em relação a sua aprendizagem de Física 1, as Atividades Didáticas Computacionais: 

f) Em relação ao aprendizado de técnicas computacionais, as Atividades Didáticas 

Computacionais: 

g) O que você achou das Atividades Didáticas Computacionais: 

h) Em sua opinião, qual é a função desempenhada pelas Atividades Didáticas 

Computacionais? 

i) Em quantas Atividades Didáticas Computacionais você usou o Octave: 

j) Caso você tenha utilizado outro software em pelo menos uma das Atividades Didáticas 

Computacionais, qual aplicativo você usou? 

 

 

 Encontros Presenciais (aulas de dúvidas das ADC) 

 

 

a) O número de encontros presenciais (com os docentes orientados) foi: 

b) Em geral, o tempo de duração das oficinas foi: 

c) As oficinas sobre as Atividades Didáticas Computacionais foram: 

d) Você tirou dúvidas com os docentes orientados fora do horário agendado: 

e) Como você avalia a utilização das redes sociais para a troca de informações na 

disciplina: 

f) Avalie as oficinas sobre as Atividades Didáticas Computacionais. O que poderiam 

melhorar? 

 

 

 



219 

 

 Sistema Avaliativo da Disciplina 

 

 

a) O número de avaliações da disciplina foi: 

b) Em sua opinião, o conjunto de avaliações da disciplina foi, 

- instrutivas 

- difíceis 

- trabalhosas 

- interessantes 

c) Em sua opinião, os feedbacks das atividades avaliativas foram: 

- instrutivas 

- difíceis 

- trabalhosas 

- interessantes 

d) Na correção dos testes e provas presenciais, o que você prefere: 

- Manual somente; 

- Mista (manual e automática; 

- Automática somente. 

e) Se você pudesse excluir um (ou mais) dos conjuntos de atividades avaliativas realizadas 

na disciplina, qual(is) seria(m)? 

f) Escreva livremente qual é a sua opinião acerca das avaliações realizadas na disciplina. 

 

 

 Site GXQ 

 

 

a) Você já utilizou outro ambiente de ensino e aprendizagem on-line (plataforma)? Se 

sim, compare e evidencie vantagens e desvantagens em relação à plataforma gxq. 

b) Escreva livremente qual é a sua opinião acerca do site gxq. 
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 Questões Optativas (sobre as atividades computacionais) 

 

 

a) Você realizou todas as Atividades Didáticas Computacionais? Quais deixou de fazer? 

Por quê? 

b) Qual das Atividades Didáticas Computacionais você mais gostou? E a qual menos 

gostou? Por quê?  

c) O que você achou do Octave/outra ferramenta? Acredita que o usará em outra 

atividade/oportunidade? Em sua opinião, quais são as vantagens e desvantagens do 

Octave? 

d) Caso você tenha utilizado (dois softwares, Octave mais outro qualquer), compare as 

potencialidades de cada um. Qual deles você indicaria a um colega? 

e) Que aspectos positivos e negativos você destacaria sobre as Atividades Didáticas 

Computacionais? 

f) Como você avalie o uso do código do exercício nas Atividades Didáticas 

Computacionais? 

g) Você tem alguma sugestão para a melhoria Atividades Didáticas Computacionais? 
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APÊNDICE F – ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

 

1- De forma geral como você avalia as atividades realizadas na disciplina? 

2- Se pudesse, teria algum conjunto de atividades que você não faria? Por quê? 

3- Em sua opinião, qual dos conjuntos de atividades mais contribui para a sua formação? 

4- Em sua opinião você recomendaria um colega a fazer Física I nesses moldes? Por quê? 

5- Supondo uma condição especial, que no próximo semestre, em outra disciplina, 

existissem atividades semelhantes às realizadas na disciplina de física i do presente 

semestre, contudo atividades opcionais (sem nota). Você as faria novamente? 

6- Se você fosse docente, qual o prazo deixaria para a realização das atividades (levando 

em conta o número de atividades)? 

7- Em geral, o tempo de envio das correções (feedback e comentário) foi adequado? 

8- Em geral, o envio “rápido ou lento” colaborou na sua aprendizagem? Porque? 

9- Como você avalia o uso do Facebook como ferramenta de comunicação? Você prefere 

outra? 

10- Como você avalia o site gxq?  

11- Conhecia algum semelhante? Quais vantagens ou desvantagens? 

12- Você utilizou o Octave? Contribui na sua formação? Se pudesse escolher outro teria 

algum em especial? 

13- O que acha que poderia melhorar nas atividades realizadas? 

 

 


