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RESUMO
A pesquisa relatada refere-se à avaliação do entendimento de estudantes do Ensino
Médio ao realizarem atividades de natureza investigativa em dois ambientes de ensino: um
material e o outro virtual. Verificou-se quais conceitos sobre o conteúdo de Pêndulo Simples
foram mais mobilizados nos dois ambientes de ensino e investigou-se possíveis preditores de
aprendizagem nestes ambientes, como gênero, turma, curso e nível sócio-econômico. Para
identificarmos os níveis de complexidade dos diferentes tipos de entendimentos explicitados
em cada um dos contextos, adotamos a perspectiva teórica de níveis hierárquicos
estabelecidos por meio da Teoria de Habilidades Dinâmicas. Para interpretar o entendimento
dos estudantes utilizou-se questões que solicitavam o entendimento de duas naturezas:
conceitual e procedimental. Essas questões foram submetidas a dois tipos de análise, uma
qualitativa e a outra quantitativa. A análise qualitativa serviu para caracterizar a qualidade do
entendimento dos estudantes atingida nos dois ambientes de aprendizagem e levantar fatores
(informações) dos contextos utilizados na pesquisa. Um sistema categórico baseado na
Taxonomia da Complexidade do Entendimento foi construído para analisar os
qualitativamente os dados. Já a análise quantitativa permitiu: a identificação do nível de
dificuldade dos itens e a proficiência dos estudantes; verificar possíveis preditores de
aprendizagem; analisar comparativamente as atividades realizadas nos ambientes de ensino
para verificar em qual ambiente a atividade investigativa foi mais potencializada. A aplicação
da modelagem Rasch para análise de dados dicotômicos foi utilizada com o objetivo de obter
uma “régua” que permitisse mensurar o entendimento dos estudantes a partir de suas respostas
nas tarefas propostas. Foi verificado que o ambiente onde a atividade prática realizou-se não
foi o fator determinante no quesito proficiência, mas sim o tipo de atividade prática
apresentada. Identificou-se diferenças no entendimento dos estudantes no decorrer da
aplicação das atividades investigativas, ou seja, ocorreu aprendizado, sendo que o
entendimento conceitual foi maior que o entendimento procedimental. Constatou-se que os
conceitos de Força, Período e Freqüência foram os mais mobilizados pelos estudantes, assim
como a relação entre eles foi bem aprendida. Dentre esses conceitos o entendimento dos
estudantes sobre Período e Freqüência foram os que se apresentaram mais articulados. Assim,
foi constatado que os estudantes evoluíram no entendimento do conteúdo de Pêndulo Simples,
mas passaram por processos evolutivos diferenciados.

Palavras chave: aprendizagem, entendimento, trabalho prático e atividade
investigativa.

ABSTRACT
The research reported refers to the evaluation of the understanding of high school
students when conducting investigative nature activities in two learning environments: a
material and the other virtual. It was found that the concepts of Simple Pendulum content
were more mobilized in the two teaching environments and investigated possible predictors of
learning in these environments such as gender, class, course and socioeconomic level. To
identify the level of complexity of different types of understandings explicit in each context,
we adopted the theoretical perspective of hierarchical levels established by using the Theory
of Dynamic Skills. To interpret the understanding of the students was used questions asking
for understanding of two kinds: conceptual and procedural. These questions were submitted to
two types of analysis, a qualitative and the other quantitative. Qualitative analysis was used to
characterize the quality of the understanding of the students reached the two learning
environments and raising factors (information) of the contexts used in the research. A
categorical system based on Understanding the Complexity of Taxonomy was built to analyze
qualitative data. The quantitative analysis allowed: the identification of the level of difficulty
of the items and the proficiency of students; identify possible predictors of learning;
comparatively analyze the activities carried out at the classroom to check on what
environment the investigative activity was more enhanced. The application of the Rasch
model for dichotomous data analysis was used in order to get a "rule" that allows to measure
the understanding of students from their responses on the proposed tasks. It was found that the
environment where the practical activity took place was not the determining factor in the
question proficiency, but the kind of practical activity presented. We identified differences in
the understanding of the students during the application of investigative activities, ie learning
occurred, and the conceptual understanding was greater than the procedural understanding. It
was found that the concepts of force, period and frequency were the most mobilized by
students as well as the relationship between them was well learned. Among these concepts the
students' understanding of period and frequency were those presented more articulated. Thus,
it was found that students developed the understanding of the Simple Pendulum content but
have been through different evolutionary processes.

Keywords: learning, understanding, practical work and investigative activity.
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CAPÍTULO 01
1-INTRODUÇÃO
A pesquisa conduzida se deteve na questão da aprendizagem enquanto um aumento da
qualidade/complexidade do nível de entendimento1 das pessoas ao longo do tempo. Procurouse investigar a natureza do entendimento de estudantes em dois ambientes de aprendizagem,
assim como verificar se os mesmos evoluem após uma instrução de caráter investigativo. Os
conceitos trabalhados foram os de freqüência, período, oscilação, aceleração e outros
presentes no conteúdo de Pêndulo Simples. Procurou-se identificar também quais os possíveis
preditores2 que contribuem para explicar esse processo evolutivo. Nesse sentido, procuramos
identificar fatores que indicassem o progresso no entendimento dos estudantes ao
responderem questionamentos cuja abordagem foi diferenciada da que usualmente é feita.
Esses testes foram respondidos por estudantes que realizaram atividades em dois ambientes de
ensino: um material e o outro virtual. Buscamos identificar os aspectos do ensino e da
aprendizagem que afetam o processo da aprendizagem, entendido enquanto uma evolução
hierárquica dos níveis de entendimento dos estudantes. Consideramos como indicador de
aprendizagem a diferença entre os níveis de entendimento de um momento para outro.
Ressaltamos que essa evolução é decorrente da influência de fatores externos e internos do
sujeito. “Apesar de reconhecermos que existem muitas dificuldades em delimitar e mensurar o
entendimento acreditamos ser possível investigar seu processo” (AMANTES,

2009). A

perspectiva adotada para essa investigação é pautada na concepção de que existem níveis de
entendimento determinantes para caracterizar sua forma e estrutura. Para visualizar e
interpretar os indicadores dos níveis de entendimento analisamos o desempenho que
estudantes do Ensino Médio tiveram ao responderem três testes de conhecimento (ondas de
coleta de dados) e dois roteiros de atividades práticas com questões de natureza investigativa
sobre os conceitos de Pêndulo Simples. Uma das vantagens das atividades práticas de
natureza investigativas é que elas apresentam um variado grau de abertura, permitindo uma
exploração dos fenômenos com compromisso e responsabilidade (HOHENFELD, 2013).
Consideramos que quanto maior o grau de abertura da investigação, mais “ricas” serão as
1

Traço latente que não pode ser acessado diretamente (AMANTES, 2009).
Os preditores são atributos associados ao contexto e as práticas escolares e também as características dos
estudantes e suas relações com o ambiente de aprendizagem (COELHO,2011).
2
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articulações dos conhecimentos pré-existentes dos estudantes com a observação empírica,
assim como mais fundamentada será a formulação de hipóteses. Realçamos que a meta de
elaboração dos testes de conhecimento e roteiro de atividades práticas foi essencialmente no
ensino de conceitos físicos. Tendo em vista a importância da construção de sistemas
categóricos condizentes aos parâmetros da pesquisa na área de ensino, o presente trabalho
expõe e discute o sistema categórico elaborado para analisar as respostas dos estudantes
fornecidas em testes de conhecimento e relatórios de atividades práticas. Essa ferramenta de
análise é denominada Taxonomia da Complexidade do Entendimento (TCE), que foi
desenvolvida de acordo com duas perspectivas: uma teórica e a outra baseada em
procedimentos típicos de classificação dos professores (AMANTES et al, 2013). Outros
métodos de classificação de respostas utilizados foram: a análise do nível de explicitação das
respostas dos estudantes aos instrumentos de coleta de dados e relatórios de atividades
práticas; a definição dos níveis ou patamares hierárquicos de entendimento, a partir da lente
docente de avaliação em conformidade com os aspectos da Teoria de Habilidades Dinâmicas
(FISCHER, 1980, 2006). Nosso pressuposto teórico para interpretação dos resultados se
baseou na concepção de que o entendimento é fundamentado a partir de um processo de
construção e reconstrução, formando uma trajetória de desenvolvimento (FISCHER, 1980).
Essa perspectiva de aprendizagem é a explicitada na Teoria das Habilidades Dinâmicas
(FISCHER, 1980), a qual se baseia em pressupostos da teoria piagetiana, na concepção de
desenvolvimento cognitivo, porém, diferente desta, pois reconhece o meio externo como
importante preditor no processo.
A investigação foi realizada a partir de uma intervenção educacional, que consistiu de
aulas práticas no laboratório da escola e no laboratório de informática. Os dados coletados se
constituíram em testes de conhecimento, relatórios de atividades práticas e caderno de bordo.
Para análise dos dados empregamos métodos mistos (qualitativo e quantitativo). No que tange
aos ambientes onde as atividades práticas foram desenvolvidas, utilizamos dois contextos: um
material e o outro virtual. Nesta pesquisa usamos a denominação “laboratório material” para o
ambiente (físico) onde aos fenômenos da Física podem ser observados e experenciados a
partir da manipulação de objetos concretos de maneira real. Consideramos a nomenclatura
“laboratório virtual” para designar um espaço de tarefas dimensionado por ações (manuseio)
dirigidas a objetos não palpáveis, mas que representam, em alguma dimensão, elementos
reais.
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Apesar de o ambiente material e virtual demandarem ações cognitivas dos estudantes,
eles requerem habilidades diferentes para manuseio dos objetos. O clicar e o pegar estão
associados a ações motoras diferenciadas que remetem as vezes a uma mesma
intencionalidade. Portanto, habilidades distintas são demandas para um mesmo propósito nos
dois ambientes. Interpretamos que os dois ambientes não podem ser tratados em um caráter
de substituição e sim de complementaridade (HOHENFELD, 2013).

17

CAPÍTULO 02
APRESENTAÇÃO DA PESQUISA
O relato dessa pesquisa foi estruturado em sete capítulos. O primeiro capítulo, a
introdução, apresenta uma visão sucinta dos objetivos da pesquisa, propósitos que motivaram
a realização desse estudo, a escolha do conteúdo a ser estudado, bem como o contexto no qual
a pesquisa foi realizada.
No segundo capítulo, é apresentada uma explanação acerca da meta que norteou a
execução das etapas dos trabalhos. Ainda nesse capítulo, apresentamos os sujeitos e contextos
da pesquisa, seguido do desenho que foi elaborado para a execução da coleta de dados.
O terceiro capítulo apresenta os referenciais teóricos que fundamentaram a construção
dos argumentos e a interpretação dos resultados de nosso trabalho. Esse capítulo está
estruturado em três seções. Na primeira seção é apresentada uma revisão das pesquisas
relacionadas às concepções de aprendizagem, definindo-a em função da evolução dos níveis
de entendimento. Na segunda seção é apresentada uma consideração sobre o uso de atividades
práticas no ensino de Física. São apresentadas concepções da literatura da área especifica em
estudo, uma abordagem acerca do uso de atividades de natureza investigativa e, por fim, uma
consideração sobre as atividades práticas nos ambientes de natureza material e no ambiente de
natureza virtual. A terceira seção aborda o modelo Rasch que utilizamos para analisar os
dados de natureza dicotômica. Este modelo é de fundamental importância para a construção
de medidas educacionais.
O quarto capítulo explicita o delineamento metodológico. Foi construído em três
partes. A primeira seção apresenta os instrumentos de intervenção e coleta de dados; a
segunda seção explica a metodologia utilizada para a realização da coleta dos dados; a terceira
seção descreve a análise de dados. Ao descrever os métodos de análise de dados, são
apresentados os procedimentos adotados para a análise dos instrumentos qualitativos,
incluindo a construção do sistema categórico elaborado em função da hierarquia do
entendimento (taxonomia). É apresentada a construção do sistema categórico baseado na
hierarquia do entendimento acerca de uma determinada concepção e os mapas de episódios.
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Por fim, são explicitados os procedimentos utilizados para análise quantitativa. São
apresentados os procedimentos adotados para transformar o sistema categórico (escala
nominal) em um sistema de códigos dicotômicos bem como as ferramentas estatísticas
utilizadas.
O quinto capítulo analisa a evolução nos níveis de entendimentos dos estudantes. É
subdividido em três partes: a primeira aborda a análise do contexto por meio dos mapas de
episódio; a segunda faz uma análise do entendimento identificando se houve aprendizagem,
elencando a natureza do entendimento construído nos ambientes de natureza material e
virtual; e a terceira corresponde a uma síntese dos resultados alcançados derivados das
análises feita.
O sexto capítulo traz uma análise comparativa das atividades ocorridas no ambiente
material com as mesmas atividades ocorridas no ambiente virtual utilizando para isso, roteiros
de atividades experimentais de natureza investigativa. Esse capítulo é dividido em três seções:
a primeira seção expõe a análise dos conteúdos que foram mais entendidos devido à aplicação
das atividades práticas. Para isso é utilizado os mapas de itens da segunda e terceira ondas de
coleta de dados; a segunda seção busca a identificação dos preditores de aprendizagem; a
terceira seção apresenta uma síntese dos resultados decorrentes da análise relatada. O sétimo e
último capítulo corresponde às considerações finais. São apresentadas as principais
conclusões relacionadas à evolução do entendimento dos estudantes sobre o conteúdo de
pêndulo simples e os fatores que colaboraram para produzir esse efeito.

2.1- OBJETIVOS
Geral
Investigar o entendimento dos estudantes sobre conteúdos de Pêndulo Simples com o
uso de atividades investigativas em um laboratório de natureza material e outro laboratório de
natureza virtual.
Específicos
Verificar se houve diferença no entendimento mobilizado pelos estudantes quando
submetidos a atividades no laboratório de natureza material e no laboratório de natureza
virtual.
Distinguir a natureza do entendimento construído no laboratório material e no
laboratório virtual.
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Verificar quais conceitos sobre Pêndulo Simples foram mais bem entendidos no
laboratório material e quais foram melhor entendidos no laboratório virtual.
Identificar os possíveis preditores de aprendizagem em ambos os ambientes material e
virtual.

2.2- SUJEITOS E CONTEXTOS
A pesquisa foi realizada em um Instituto Federal de Educação da Bahia, onde o
conteúdo de pêndulo simples da unidade temática de aplicação da pesquisa foi contemplado
no planejamento anual do professor. Para que a pesquisa fosse realizada, foi aplicado um
questionário em uma amostra de 124 alunos na qual se avaliou o entendimento sobre o
conteúdo Pêndulo Simples, em turmas do 2º ano do ensino integrado3, totalizando 06 turmas
de diferentes cursos (Eletrônica, Refrigeração e Climatização, Química, Eletrotécnica,
Geologia e Mecânica).
O número total de estudantes das turmas de acordo com a relação da caderneta
acadêmica totalizou 178 estudante sendo 101 do sexo masculino e 77 do sexo feminino.
Propuseram-se a participar da pesquisa 124 estudantes, sendo que os outros 53 constituem um
universo de estudantes que evadiram da instituição de ensino devido a motivos desconhecidos
e outros se recusaram a participar das atividades alegando sobrecarga de atividades
acadêmicas e cansaço físico.
Dos 124 estudantes investigados, 94 foram do sexo feminino e 30 do sexo masculino.
A intervenção durou cerca de duas semanas, realizada de acordo com as disponibilidades de
horário das turmas. As ondas de coletas de dados foram aplicadas em sala de aula, já os
roteiros experimentais foram aplicados nos laboratório de trabalho práticos de natureza
material/virtual. A escolha do tipo de laboratório onde as atividades experimentais foram
desenvolvidas bem como a turma que participou das atividades práticas obedeceu à ordem
apresentada no desenho de pesquisa. Os estudantes tiveram cerca de 50 minutos para
responder a cada teste proposto.

2.3- DESENHO DE PESQUISA
A coleta de dados envolveu a aplicação de três testes, em diferentes momentos, às seis
turmas do 2º ano que já tinham visto a parte teórica do conteúdo em sala, com seus
3

Ensino Médio e Técnico imbricados.
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respectivos professores. Os testes utilizados continham treze questões conceituais (sobre
força, freqüência, período e relação entre grandezas), questões de análise que solicitavam
cálculos e questões de interpretação de uma determinada situação para responder a um
conjunto de afirmações do tipo verdadeiro ou falso. Estas questões possibilitavam a
identificação do entendimento em nível conceitual e procedimental. No primeiro caso
algumas questões solicitaram o entendimento do estudante sobre os conceitos. No segundo
caso pela mobilização do entendimento do estudante buscando a solução de problemas que
abordavam conceitos específicos ou na interpretação de uma situação em particular que exigia
o entendimento do conteúdo.
A ordem de aplicação dos questionários dependeu da realização das atividades
práticas, na qual um dos testes precedeu o primeiro trabalho prático de laboratório
(material/virtual). Em seguida, um teste intermediário foi aplicado (segunda onda de coleta de
dados) e depois de realizado outro trabalho prático de laboratório, com as turmas invertendo a
ordem de aplicação do primeiro trabalho prático (virtual/material), foi aplicado o pós-teste
(terceira onda de coleta de dados).
Os três testes foram assim compostos:
O primeiro teste de conhecimento composto por oito questões, sendo três abertas, três
fechadas (dicotômicas) e duas questões de item verdadeiro ou falso. Destas questões duas
eram de natureza conceitual e seis eram de natureza procedimental.
O segundo teste de conhecimento composto por onze questões, sendo seis abertas, três
fechadas (dicotômicas) e duas questões de item verdadeiro ou falso. Destas questões quatro
eram de natureza conceitual e sete de natureza procedimental.
O terceiro teste de conhecimento composto por nove questões, sendo seis abertas, uma
fechada e duas de item verdadeiro ou falso. Destas questões duas eram de natureza conceitual
e sete de natureza procedimental.
As aplicações das ondas de coleta de dados com a inserção alternada das atividades
experimentais seguiram um desenho metodológico esquematizado na Figura 01.
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Figura 01: Desenho de pesquisa

As referências 01; 02; 03; 04; 05 e 06 correspondem às respectivas turmas que participaram da
pesquisa.
01-Turma de Geologia
02-Turma de Mecânica
03-Turma de Eletrotécnica 01
04-Turma de Refrigeração e Climatização
05-Turma de Eletrotécnica 02
06-Turma de Eletrônica

Devido ao tempo restrito para o desenvolvimento da pesquisa, não foi possível a
aplicação do teste de retenção.
Os roteiros aplicados nas atividades práticas de laboratório foram sobre o conteúdo de
pêndulo simples, sendo a abordagem baseada em atividades investigativas (CARVALHO,
2011), incluindo dois ou três desafios e, ainda, um questionário (de três questões) relacionado
à parte conceitual. Todas as turmas que participaram da pesquisa fizeram atividades nos
laboratórios material e virtual, mudando somente o roteiro a ser aplicado. Em suma, todos os
estudantes tiveram oportunidade de participar das três ondas de coletas de dados, bem como
de participar de atividades em ambiente de natureza virtual e material, realizando todos os
desafios propostos pelo pesquisador.

22

Foram feitas, ainda, a construção de mapa de episódio, incluindo análises de natureza
qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa envolveu também a avaliação da qualidade do
entendimento do estudante, verificada nas respostas às questões abertas dos testes. Nesse
sentido, realizamos também análise quantitativa para esses dados.
Foi feita uma categorização utilizando o modelo da Taxonomia da Complexidade do
Entendimento (TCE) das respostas abertas, com o intuito de fazer uma comparação entre os
níveis de entendimento dos estudantes. Já a análise quantitativa envolveu a transformação dos
dados da análise qualitativa em dados dicotômicos para modelamento Rasch, o que abarcou o
progresso do entendimento dos estudantes (escala), buscando identificar a natureza do
entendimento, os conteúdos mais aprendidos e os possíveis preditores.
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CAPITULO 03
REFERENCIAL TEÓRICO
3.1- APRENDIZAGEM
Para o desenvolvimento desta pesquisa concebemos o processo de aprendizagem
enquanto um aumento da qualidade/complexidade do nível do entendimento dos seres
humanos ao longo do tempo. Neste sentido, a complexidade é descrita por uma escala
hierárquica construída na perspectiva neopiagetiana de estágios, sendo que para cada estágio
há níveis distintos de complexidade. Algumas teorias como a Teoria das Habilidades
Dinâmicas descreve o desenvolvimento humano como demarcado por mudanças observáveis
do comportamento das pessoas (FISCHER, 1980, 2006).
Em nossa pesquisa consideramos a aprendizagem como um aumento no nível de
entendimento do estudante.
Ela está associada ao progresso no entendimento e, por isso, delimitaremos aqui a
acepção adotada para esse atributo. O entendimento é definido como um traço latente, ou seja,
um traço dos sujeitos que não podemos acessar diretamente. Outra característica importante é
que ele é um atributo dinâmico, ou seja, muda a todo instante no decorrer da vida (FISCHER,
1980). Dessa forma,
“expressamos nosso entendimento a partir do momento que o utilizamos de
diferentes formas e em diferentes contextos. Esse entendimento, entretanto, não é
estático e se transforma a cada retomada, se adaptando e se inserindo em diferentes
situações” (FISCHER, 1980).

A aprendizagem tem a ver com a ascendência dos níveis de entendimento da pessoa,
ou seja, há um aumento na qualidade e complexidade desse entendimento. É o que nós
demarcamos como um indicador da aprendizagem. No decorrer do processo de aprendizagem,
fatores como amadurecimento biológico, experiências decorrentes do contato com objetos,
interações sociais e processos de adaptação, são fatores preponderantes na definição dos
atributos cognitivos.
Para alguns autores, a aprendizagem está associada a ações cognitivas individuais e
que determinam sua sobrevivência. Ou seja, quanto mais um indivíduo conhece o seu meio
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ambiente, maiores são suas chances em relação a outros indivíduos que interagem menos. O
equilíbrio é caracterizado quando se sabe o que fazer em cada situação, potencializando a
ação no mundo exterior. Nessa perspectiva, o indivíduo deve ser capaz de prever o resultado
de suas ações antes de executá-las. Os atributos cognitivos são um diferencial em relação a
outros seres humanos do meio, pois decorrem de características genotípicas, interacionais e
experimentais. Assim, cada ser humano assumirá características próprias, fruto de seu
desenvolvimento fisiológico, interação com o meio externo e influências culturais e sociais
(PIAGET, 1976; BOCK, FURTADO e TEIXEIRA, 2001; FERREIRA, 2003; OSTERMANN
e CAVALCANTI, 2010).
Estudiosos como Vygotsky e Wallon têm criticado este posicionamento, tendo em
vista que se utiliza uma visão pessoal individual sem levar em consideração as relações
interpessoais (BESSA, 2008; BOCK, FURTADO e TEIXEIRA, 2001). Para estes estudiosos,
por meio das interações sociais as concepções dos seres humanos são modificadas e/ou
refinadas ao longo do tempo, sendo sujeitas a uma possível ação colaborativa. Referente ao
conhecimento científico, afirmam que não pode ser baseado única e exclusivamente na
experiência prática, mas é necessário um olhar filosófico e cultural, pois suas explicações na
maioria dos casos são intuitivas e conclusivas, baseadas em suas experiências diárias
(COELHO e PISONI, 2012).
Apesar de concordar com esse posicionamento, pelo menos no que diz respeito ao
papel da interação no processo de aprendizagem, o foco da nossa interpretação para esse
processo se dá no nível de desenvolvimento pessoal. Sabemos que, para alguns pesquisadores,
a aprendizagem e o entendimento se entrelaçam como é o caso de Fischer e Granott (1995) e
Smith (1998) que acreditam que exista uma relação entre os conteúdos estudados e a
complexidade hierárquica (estrutura) do pensamento dos estudantes. Nesse sentido, a
aprendizagem ocorre a partir da interação do sujeito com o ambiente externo, já a estruturação
envolve a maneira como o conhecimento é organizado pelo sujeito. O desenvolvimento
depende diretamente do avanço no entendimento (aprendizagem).
Para que ocorra uma mudança em cada fase de desenvolvimento, é preciso que os
conhecimentos da fase anterior sejam mobilizados (FISCHER e GRANOTT 1995), pois
um novo conhecimento demanda repertório já construído, uma vez que é preciso
estabelecer relações com o que é familiar. A apropriação indevida desse repertório ou a
presença de lacunas (PIAGET, 1976) no processo de assimilação e acomodação, irão
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influenciar no nível de entendimento do sujeito e no funcionamento das estruturas de
conhecimento na sua máxima potencialidade. A complexa associação que existe entre
aprendizado e estruturação faz com que seja extremamente difícil separá-los durante a
aprendizagem (DAWSON, 2006).
A identificação de mudanças nos níveis de entendimento não é facilmente
observada com a utilização de métodos convencionais. No que se refere a pessoas, as
evoluções no entendimento só podem ser estudadas no sentido longitudinal (SINGER e
WILLETT, 2003), sem elencar desenvolvimento cognitivo unicamente à idade cronológica.
A análise longitudinal4 possibilita a comparação entre diferentes trajetórias de
desenvolvimento (DAWSON, 2006). Apesar dos atributos idade e desenvolvimento
cognitivo terem uma relação direta, esta prática é altamente questionável. Quando há uma
divergência entre estes dois atributos consideram-se fatores culturais como responsáveis
pelas alterações inesperadas (FISCHER e BIDELL, 1998).
Dawson (2006) argumenta que pesquisadores levaram certo período de tempo sem
saber, ao certo, o que medir para identificar ou acompanhar um processo de aprendizagem.
No entanto, na atualidade, as pesquisas têm facilitado a identificação de atributos latentes,
bem como sua medição ao longo do tempo de modo mais adequado (robusto). No que
tange à complexidade hierárquica, pesquisas vêm indicando que cientistas têm mostrado
resistência quanto à medição de um desenvolvimento geral do sujeito, ou seja, observar
vários atributos de uma só vez. Eles vêem o desenvolvimento humano como algo
complexo e dependente tanto de domínios de conhecimentos específicos quanto do próprio
contexto no qual o sujeito está inserido. O modelo da complexidade hierárquica aborda
tanto a validade quanto a confiabilidade da escala para realizar medições de complexidade
hierárquica (DAWSON, 2006).
Nesse trabalho, utilizamos a perspectiva de desenvolvimento cognitivo para interpretar
o atributo entendimento enquanto traço latente, que demarca a aprendizagem a partir da sua
evolução. Acreditamos que o entendimento pode ser expresso a partir do momento que o
utilizamos em diferentes formas e contexto. O entendimento é atrelado à aprendizagem
quando ocorre um aumento do seu nível de complexidade.

4

Análise longitudinal: é um método de pesquisa que visa analisar as variações nas características dos mesmos
elementos amostrais (seres humanos, empresas, organizações, etc.) ao longo de um longo período de tempo freqüentemente vários anos.
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Assim, delimitamos o atributo entendimento segundo a perspectiva da Teoria de
Habilidades Dinâmicas (FISCHER, 1980), cuja base se assenta na perspectiva de
desenvolvimento por estágios (denominadas camadas nessa teoria), porém com interpretações
diferenciadas de acordo com fatores situacionais, emocionais, culturais, psicológicos.
Fischer tem sua perspectiva de desenvolvimento influenciada pela teoria piagetiana,
no entanto difere dela por ser uma teoria de domínio específico. A Teoria de Habilidades
Dinâmicas busca fornecer instrumentos para predizer a sequência de desenvolvimento em
domínios específicos (FISCHER, 1980; COELHO, 2011). Para Amantes (2009), o
conhecimento é intensificado na medida em que o indivíduo é exposto a diversas
circunstâncias, isso perpassa por processos de construção e reconstrução. A evolução do
entendimento do individuo está atrelada à elaboração e re-elaboração de significados
requerendo habilidades cognitivas próprias. Para Fischer (2008) as habilidades cognitivas
estão associadas às ações dos indivíduos, permitindo o controle de elementos do seu
comportamento e pensamento em contextos diversos. No entanto, as construções cognitivas
do indivíduo não se sucedem linearmente: é um processo seqüenciado de estágios após
estágios, e a reconstrução do que já existe com integração do novo (Piaget, 1976).
Concebemos que o entendimento não pode ser caracterizado por um só momento e de
uma só vez o processo de construção perpassa por diferentes momentos da vida, sendo que o
indivíduo, ao longo do tempo, vai adquirindo habilidades diferenciadas que o capacitam a
evoluir em nível de diferentes graus de complexidade desse entendimento (AMANTES,
2009).
De acordo com Coelho, “O desenvolvimento de uma habilidade em qualquer domínio
ocorre devido a uma coordenação hierárquica de ações (mentais ou motoras) de níveis
inferiores para ações de mais alta ordem” (CEOLHO, 2011, p. 28). Ou seja, o entendimento
se torna mais articulado a partir de um entendimento que já existe na estrutura cognitiva do
sujeito. A elaboração e re-elaboração de significados que assinala a evolução de um
entendimento requer habilidades cognitivas próprias para então ampliar e generalizar um
conceito. De acordo com a teoria de Habilidades Dinâmicas (FISCHER, 1980), essas
habilidades são consideradas estruturas de controle abstratas, concebidas em termo de ações
mentais ou motoras (AMANTES, 2009; PORTO, 2014).
A Teoria de Habilidades Dinâmicas busca integrar o desenvolvimento comportamental
ao desenvolvimento cognitivo, fornecendo ferramentas que possibilitem a predição de
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seqüências de desenvolvimento. O desenvolvimento cognitivo é caracterizado por níveis
(estruturas) que conjuntamente com regras de transformação servem para correlacionar esses
níveis com os outros. As regras de transformação explicitam os passos seguidos pelo
atributo(s) não observado(s) diretamente, no nosso caso o entendimento, quando passa de um
nível inferior para outro nível de maior grau de complexidade (AMANTES, 2009; COELHO,
2011). A passagem de um nível de entendimento inferior para outro superior envolve a
construção de habilidades específicas originadas em função de sucessivas re-elaborações de
habilidades de um nível inferior. Nesse sentido, a progressão no entendimento depende da
combinação e desenvolvimento de habilidades que buscam adequar o conteúdo abordado às
estruturas internas de pensamento, o que implica no controle de ações pelo próprio aprendiz
(AMANTES, 2009). A teoria proposta por Fischer apresenta um modelo de desenvolvimento
cognitivo e de aprendizagem dinâmico, a qual fornece subsídios para reconhecer e qualificar
as alterações que ocorrem nos níveis de entendimento. O modelo de desenvolvimento humano
proposto por ele dispõe de dois pressupostos fundamentais: um conjunto de procedimentos
para definir habilidades e uma escala de complexidade empiricamente estabelecida para
avaliar os níveis de construção de um determinado atributo latente no decorrer do processo de
aprendizagem em intervalos de curto e longo prazo (FISCHER, 1980a).
A Teoria de Habilidades Dinâmicas é eficaz em combinar e coordenar habilidades que
estejam associadas a um determinado entendimento. Para gerar os mapas de desenvolvimento
essa teoria agrupa os níveis de conhecimento em blocos ou coleções como se fossem dados
alfanuméricos. A partir desses blocos são obtidos os mapas de conhecimento, coordenados em
sistemas que, devido a suas relações, originam outros sistemas de sistemas. Nesse aspecto, o
progresso no entendimento ocorre em decorrência da evolução sequenciada de uma série de
níveis de entendimento, envolvendo ações sensório-motoras, representações e abstrações.
Os dez níveis de desenvolvimento são definidos em três camadas. Cada camada define
habilidades peculiares de cada idade. Em contrapartida os níveis apresentam a estrutura que
informa os possíveis tipos de comportamento que os sujeitos são capazes de dominar. Já as
habilidades são fruto da interação do sujeito com o meio exterior, no qual seu comportamento
é fruto de suas experiências e ações. Quando essas ações são combinadas, em função de
diferentes situações, é que haverá a formação de habilidades de ordem mais complexa, ou
seja, de um nível maior (AMANTES, 2009). Considera-se que, para que o sujeito atinja
níveis mais elevados de habilidades, é condição que ele já tenha atingido níveis mais
inferiores.
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A teoria por regras específicas, também denominada de Regra de Transformação,
explica o processo de progressão de um nível de desenvolvimento para outro (AMANTES,
2009). Nessa teoria, ocorre uma sequência de ciclos nos níveis de cada camada (ciclos
reentrantes). Esses ciclos estão presentes em cada uma das categorias da seqüência de
encadeamento, gerando uma configuração mais abstrata. As habilidades formadas são
fundamentalmente fruto do desenvolvimento cognitivo de cada sujeito juntamente com um
conjunto de transformações as quais elencam as estruturas de complexidades distintas,
ocorrendo assim uma evolução em nível de entendimento (AMANTES, 2009; COELHO,
2011).
Isso indica que as habilidades são organizadas de forma hierárquica apresentando a
mesma sequência de níveis em todas as camadas (Figura 02).

Figura 02: Esquema geral do desenvolvimento em relação aos níveis em meio às camadas.
Adaptado de (FISCHER, 2008). Fonte: Amantes (2009)

A constituição das estruturas e regras de transformação fundamenta a sincronia e
sequência de evolução do entendimento desde os primeiros dias de vida estendendo até a fase
adulta. Assim, o entendimento do indivíduo decorre da combinação e ampliação de
habilidades que possibilitam a adequação do conteúdo às estruturas internas do pensamento e
controle de suas ações (PORTO, 2014).
A figura 02 explicita a idéia de processo recursivo existente na seqüência de
desenvolvimento do indivíduo. Nessa figura, fica evidente o esquema de construção através
de blocos, proposto pelo próprio Fischer, no que se refere ao desenvolvimento das habilidades
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nas camadas de representação e abstração. Os conjuntos da camada representacional
correspondem a ações que originam habilidades correspondentes a domínios de conhecimento
específico. As camadas de desenvolvimento possuem habilidades compostas por conjuntos
singulares. O mapeamento é oriundo das relações estabelecidas entre os conjuntos. Havendo
uma coordenação dos sistemas, o desenvolvimento é denominado qualitativo, representando,
assim, a passagem para uma nova camada. Na figura 02 o sistema de sistemas da camada
representacional corresponde a um conjunto da camada de abstração. Assim, os ciclos de
seqüências de níveis se mantêm para essa nova camada. A ascensão em nível de
complexidade implica em que habilidade de maior nível de complexidade que engloba as
habilidades dos níveis inferiores (AMANTES, 2009; COELHO, 2011).
Para avaliarmos o progresso do entendimento dos alunos utilizamos a Teoria das
Habilidades Dinâmicas para subsidiar a construção de uma taxonomia estruturada em níveis
de complexidade hierárquica.

3.2-ATIVIDADE PRÁTICA NO ENSINO DE FÍSICA E A
ABORDAGEM INVESTIGATIVA
Nesta seção iremos discutir sobre o significado de um laboratório de práticas
experimentais e a relevância de sua existência para o ensino. Entendemos o laboratório de
Física como um espaço de intercâmbio e colaboração que, no decorrer dos anos, tem passado
por avanços que estruturam várias possibilidades de interação, mas que tem revelado novas
necessidades e desafios para o ensino de Física, pois busca atender à necessidade de uma
participação crítica do indivíduo na sociedade (HOHENFELD e PENIDO, 2009).
Investigações acerca do uso de atividades experimentais no ensino de conceitos físicos
é objeto de pesquisa de diversos autores (CARVALHO, 2004; BORGES, 2002). Parte-se da
premissa que esse tipo de atividade é fundamental para o entendimento dos estudantes. Um
dos argumentos que corrobora essa premissa é que, durante a realização de atividades dessa
natureza, é possível que os estudantes interajam em grupo, com materiais que possibilitem a
observação e entendimento de fenômenos naturais (ALVES FILHO, 2000).
Para Hohenfeld, “Na experimentação temos um ambiente potencialmente favorável
para que os modelos físicos sejam discutidos à luz de uma situação problema”
(HOHENFELD, 2013, p.40). Apesar de não termos dados sistemáticos sobre a eficácia da
abordagem experimental em relação a outros tipos de abordagem, acreditamos que situações
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empíricas fornecidas pelos experimentos permitem uma contextualização e problematização
do conteúdo estudado no ambiente de sala de aula. A prática experimental solicita a
construção de conceitos necessários na solução de possíveis problemas e observações.
Entendemos a prática experimental como uma atividade prática na perspectiva de
Robin Millar (2004). Esse autor adota a denominação “trabalho prático” para as atividades
experimentais realizadas durante as aulas, não necessariamente no laboratório.
Ele explicita que trabalho prático envolve ação e reflexão. É preciso que após a
realização da atividade os estudantes possam explicitar suas conclusões, podendo interagir
com os demais e com o próprio professor. Deve haver um intercâmbio de conhecimentos.
Nesse sentido, o trabalho prático envolve etapas: questão (problemática); hipóteses;
investigação; análise; coleta e interpretação dos dados (MILLAR, 2004; MAIA, 2009).
Apesar de que, em alguns casos, a interpretação dos dados coletados ocorre a posteriori, o
ponto principal defendido pelos autores é que esta etapa conclusiva não seja negligenciada ou
eliminada.
Para muitos autores o trabalho prático tem se mostrado pouco eficaz devido à falta de
planejamento pelo professor e utilização irracional do ambiente do laboratório, o que leva os
estudantes a refletirem pouco sobre a prática realizada (MEDEIROS e MEDEIROS, 2002;
FIOLHAIS e TRINDADE, 2003; GIORDAN, 1999). A elaboração do trabalho prático deve
levar em consideração que o estudante deve ter autonomia na execução das tarefas, cabendo
ao professor orientá-lo quando necessário. Após o término do trabalho prático o professor
deve reservar um tempo para que, em grupo, os estudantes discutam os resultados obtidos
bem como as limitações impostas pelo aparato experimental, ambiente de execução e
limitações cognitivas dos estudantes.
Algumas escolas, apesar de terem um espaço físico e, em alguns casos, até
equipamentos, não utilizam tal instrumental por falta de planejamento, falta de habilidade dos
professores, falta de manutenção dos aparatos experimentais em virtude da aquisição de
materiais de consumo, etc. Entretanto, Borges (2002) defende que não é preciso um espaço
físico específico para que uma aula prática seja realizada. É importante que o estudante,
através da curiosidade por observar um fenômeno experimental, seja levado a questionar o
processo, bem como os resultados. Ou seja, o estudante deve ser levado a desencadear sua
capacidade de raciocínio, buscando uma ação autônoma no mundo (ter a capacidade de
refletir sobre os fenômenos observados).
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A prática de laboratório deve intencionar colocar o estudante frente ao problema a ser
resolvido, suscitando sua reflexão. O professor, ao planejar a aula prática, deve criar um
ambiente que propicie reflexões e interações entre os estudantes (ALMEIDA e SASSERON,
2013).
Pesquisas educacionais como as desenvolvidas por Suart e Marcondes (2009), buscam
intensificar a procura por metodologias que privilegiem a participação do estudante enquanto
ser ativo diante do processo de aprendizagem. Assim, é possível que o estudante necessite de
uma problemática que incite a solução, mesmo que em alguns instantes o professor seja
consultado em busca de dirimir dúvidas ou para esclarecimentos. As atividades que limitam o
estudante a manipular materiais ou observar fatos tem se mostrado de pouca relevância para a
aprendizagem. Estas atividades não permitem a ampla participação dos estudantes na
formulação de hipóteses, na discussão das concepções bem como na análise de variáveis
(SUART e MARCONDES, 2009).
Pesquisas em ensino têm discutido os problemas e as limitações das atividades práticas
tradicionais5, argumentando que elas projetam uma abordagem distorcida da natureza do
trabalho científico, não sendo tão significativa para uma aprendizagem dos conteúdos
científicos (CAPECCHI, 2004a, 2004b; JIMÉNEZ e ALEIXANDRE, 2006; JIMÉNEZ,
ALEIXANDRE e BUSTAMANTE, 2003; JIMÉNEZ; ALEIXANDRE et. al., 2000;
MORTIMER e SCOTT, 2002; NASCIMENTO e VIEIRA, 2009; SASSERON e
CARVALHO, 2011a; SOUZA e SASSERON, 2012a, 2012b). Nessa perspectiva, durante o
processo de realização de uma atividade tradicional não é promovido o entendimento dos
estudantes, não há evidências de como eles planejam e executam as atividades propostas,
tampouco são interpretados ou avaliados os resultados obtidos, sejam eles expressos de modo
analítico ou extenso (SUART e MARCONDES 2008).
O ensino nas unidades escolares tem sido influenciado por fatores sociais, econômicos
e culturais, entretanto correntes teóricas como as enunciadas por Piaget têm sido relevantes
para a compreensão da forma como os sujeitos entendem alguns conceitos científicos. Em sua
análise, Piaget partiu de dados empíricos, fruto de entrevistas com crianças e adolescentes,
para entender como o conhecimento é construído. A conclusão da análise destas entrevistas

5

Atividades denominadas tradicionais, quando empregadas, têm o intuito de verificar ou confirmar leis ou
teorias. Na sua maioria, os resultados das experiências a serem realizadas são de conhecimento dos estudantes,
bem como sua explicação (BELLUCCO e CARVALHO, 2014).
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culmina no fato de que: para que ocorra o processo da construção do entendimento
(aprendizagem) é necessário um problema que suscite o raciocínio (PIAGET, 1976).
As atividades experimentais a serem executadas, geralmente são previamente
estabelecidas de modo unilateral pelo professor, cabendo ao estudante o papel de coletar e
analisar os dados (MACEDO, 2010). Após a realização do experimento programado pelo
professor e a elaboração do relatório experimental que segue as orientações do roteiro da
prática a ser executada, nem sempre os estudantes chegam a conclusões lógicas e inteligíveis
(BORGES, 2002; ALVES FILHO, 2000; MACEDO, 2010).
Autores como Borges (2002) chamam à atenção que, o uso de atividades práticas de
natureza tradicional, “modelo receita de bolo”, não torna as aulas experimentais de Física,
realizada em um ambiente material ou virtual, como algo supérfulo e desnecessário. Acreditase que esse tipo de atividade influencia os estudantes a interpretarem os fenômenos
observados, mantendo sempre que possível relação com o conteúdo teórico aprendido em sala
de aula, podendo ainda aplicá-lo a outras situações relacionadas (ARAUJO e ABIB, 2003). O
ponto principal a se levar em consideração é que estas atividades desempenham o papel de
tornar o ensino de Física algo mais real, relacionado ao dia-a-dia, suplantando o ensino
atrelado a livros e apostilas. Para a aplicação de uma atividade de natureza tradicional é
necessário que o estudante já tenha visto o conteúdo a ser explorado em sala de aula
(OLIVEIRA, 2010).
Levando-se em consideração as concepções de Borges (2002), as críticas tecidas a este
tipo de atividade são atribuídas ao fato de elas estarem diretamente relacionadas aos
conteúdos físicos e sua eficácia não ser tão relevante para a formação do conhecimento dos
estudante, uma vez que tanto o problema como os procedimentos para a obtenção dos
resultados são previamente determinados pelos professores o outro fator é o tempo de
execução das atividades em busca de respostas já esperadas, o que suprime a interpretação dos
resultados acerca da atividade experimental realizada.
Censuras são tecidas a trabalhos práticos considerados mal direcionados (BORGES, et
al. 2001). Para

Carvalho (2004), uma prática experimental, para estar devidamente

estruturada, deve abranger as três dimensões do ensino: conceitual, procedimental e atitudinal.
Pode-se dizer que uma trabalho prático foi mal direcionado quando, após a realização da
atividade, apenas a dimensão conceitual do conhecimento do estudante foi mobilizada. Uma
prática experimental quando mal direcionada, pode reduzir o entendimento do estudante sobre
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pesquisa científica (SASSERON e CARVALHO, 2011). Apesar de concordar, pelo menos em
grande parte, com essa perspectiva, admitimos que o foco do trabalho prático está em
promover a aprendizagem de conteúdos formais, e que a natureza da abordagem pode
otimizar as outras duas dimensões (procedimental e atitudinal).
O professor tem a tarefa de planejar a aula prática de modo que fiquem claros para o
estudante os objetivos da atividade proposta. Ao professor, cabe elaborar uma prática com
conceitos desafiadores, que vise exigir dos alunos uma ligação entre domínio cognitivo e o
evento observado (MORTIMER e SCOTT, 2002; CARVALHO, 2004).
Diante deste desafio, pode existir uma tendência do professor em abandonar a prática
experimental, ao invés de adequá-la à prática educacional. Quando o laboratório tem a função
de verificar ou comprovar leis e teorias científicas, isso pode terminar por afetar tanto o
aprendizado do estudante como as futuras ações do professor.
O papel desempenhado por um laboratório de atividades práticas tradicionais
geralmente é testar empiricamente uma lei científica ou testar hipóteses derivadas de uma
teoria, aprendendo a utilizar um novo instrumento ou dominar notas técnicas experimentais
(BORGES, 2002). Assim, o estudante, por se sentir incapaz de realizar uma experiência,
mostra-se passivo e incoerente. A dificuldade apresentada pelos estudantes no processo de
análise dos dados experimentais pode estar relacionada à inadequação do material utilizado,
bem como à falta de embasamento teórico para que o estudante seja capaz de interpretar os
dados coletados (SASSERON e CARVALHO, 2011a).
O laboratório de atividades práticas só irá proporcionar a aprendizagem de conteúdos
se for devidamente preparado com este objetivo. Geralmente, o estudante vê o professor como
detentor das lentes do conhecimento. Todavia, o que para o professor é óbvio, para o
estudante pode ser algo que apresenta extrema dificuldade (MILLAR, 2004). Por meio da
experimentação o estudante pode questionar a realidade a ele imposta buscando o seu
entendimento sobre o mundo.
Medeiros e Medeiros (2002) e Carmo (2012) listam as vantagens do uso da prática
experimental: reduzir a divergência cognitiva entre professor e estudantes (troca de
experiências); fornecer um feedback6, visando aperfeiçoar a compreensão de conteúdos;
facilitar a coleta de dados dos estudantes, testando e gerando hipóteses; proporcionar o
6

Feedback é entendido como um retorno que facilite o aprimoramento da prática.
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engajamento dos estudantes em tarefas de elevados níveis de complexidade; envolver os
estudantes em atividade que evidenciem a natureza das pesquisas científicas; facilitar o
estabelecimento das relações de causa efeito; entender o papel do laboratório didático;
promover o desenvolvimento de habilidades e o raciocínio crítico; fundamentar a formação de
conteúdos e promover a mudança conceitual (envolve, conteúdos, modelos e teorias mais
comuns nas aulas de Física).

3.3-ATIVIDADE INVESTIGATIVA
Em relação à discussão sobre a experimentação e trabalho prático, surge ainda uma
tendência em se considerar atividades investigativas como abordagens promissoras no sentido
de proporcionar ambientes de aprendizagem mais significativos. Entendemos por atividade
investigativa aquela que busca a superação da simples comprovação de teorias, o que não
contribui necessariamente para a construção do entendimento do sujeito. Ela se remete à
problematização, na qual o problema pode ser resolvido tendo como suporte o trabalho
prático ou uso de lápis e papel (ZÔMPERO, PASSOS e CARVALHO, 2012).
Pesquisadores da área de Ciências têm reconhecido a importância do uso de atividades
investigativas no desenvolvimento de habilidades conceituais e procedimentais dos estudantes
(FERREIRA, 2009). O argumento é que a atividade investigativa pode proporcionar, ao
estudante, a capacidade para elaborar estratégias e planos de ação, visando resolver situações
problemáticas. Elas são propostas aos estudantes para a resolução de situações não definidas e
pouco estruturadas. A resolução do problema não é conhecida pelo estudante e, em alguns
casos, nem pelo professor. Estas atividades desafiam o estudante a coletar dados e
informações na busca de soluções razoáveis (GOMES, BORGES e JUSTI, 2008).
Durante a aplicação de uma atividade de natureza investigativa (leitura e interpretação
de textos, laboratórios, demonstrações, situações problema e questões de um modo em geral)
é solicitado, ao estudante, um agir de modo científico. Isso significa que ele deve formular e
testar hipóteses buscando uma teoria de base para fundamentar seus resultados usando, em
alguns casos, a matemática para um tratamento analítico do fenômeno em questão (CARMO,
2012).
A meta do ensino de Física deve ser levar os alunos a desenvolver, em no ambiente da
sala de aula, habilidades que lhes permitam atuar de modo consciente ao lidar com situações
cotidianas. Ao professor, cabe a tarefa de, no momento de preparação do trabalho prático,
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pensar em como o estudante constrói o conhecimento científico. Diversos pesquisadores têm
considerado a atividade investigativa como uma alternativa para otimizar o processo de
aprendizagem e intensificar o papel do estudante na atividade proposta (SUART e
MARCONDES, 2009). Eles vêem a atividade investigativa enquanto provocadora de
processos de reflexão e meditação.
No decorrer da aplicação de uma abordagem experimental investigativa o estudante
tem a oportunidade de discutir, questionar suas hipóteses e pensamentos. Baseados em
pressupostos teóricos ele pode, ainda, coletar e analisar dados buscando encontrar possíveis
soluções para o problema proposto. Para Suart e Marcondes (2009), se o estudante tiver a
oportunidade não só de acompanhar, mas também de interpretar as etapas da investigação, o
mesmo terá condições de elaborar hipóteses, até mesmo testando-as e discutindo os resultados
obtidos após a atividade proposta.
Para Azevedo (2004) é importante que uma atividade investigativa faça sentido para o
estudante, de modo que ele saiba claramente o porquê de estar investigando o fenômeno a ele
apresentado. As atividades investigativas, segundo Borges (2002), além de dar total abertura
para o estudante, permitem que o mesmo explore fenômenos com responsabilidade. Uma
demonstração experimental de natureza investigativa com o uso de questões abertas suscita o
levantamento de hipóteses e uma análise qualitativa em função dos conhecimentos
disponíveis, levando à construção geral do entendimento.
Para Hofstein e colaboradores (2005), as atividades práticas durante muito tempo
tiveram um papel significativo para os educadores da ciência. Para estes autores, quando bem
elaboradas e planejadas, tais atividades com uma abordagem investigativa têm o potencial de
melhorar o processo de aprendizagem tornando-a mais significativa, facilitando o
entendimento conceitual, bem como promovendo o entendimento sobre a natureza da ciência.
Utilizaremos em nossa pesquisa práticas experimentais de natureza investigativa para
investigarmos a natureza do entendimento construído em dois ambientes de aprendizagem:
Um virtual e outro material. Na próxima seção discutimos a delimitação desses espaços.

3.4-AMBIENTE VIRTUAL E AMBIENTE MATERIAL DE
APRENDIZAGEM
Em nossa pesquisa utilizamos dois ambientes distintos para realizarmos as atividades
práticas: um de natureza material e o outro de natureza virtual. Nesta parte do texto iremos
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fazer uma explanação acerca do uso destes dois ambientes, mantendo uma perspectiva de
complementação para, assim, abordarmos características e particularidades especificas de
cada um dos ambientes utilizados.
É sabido que é de comum acordo que professores que lecionam em variadas séries
acreditam na melhoria do ensino através da introdução de aulas práticas no currículo
(CARVALHO, 2012; ALVES FILHO, 2000). Nesta pesquisa, o termo “laboratório material”
está sendo usado para diferenciar o espaço virtual em termos do objeto de aprendizagem
manipulado, não em termos da natureza das atividades. Nesse sentido, entendemos que a
mesma abordagem (investigativa) pode ser realizada em ambos os espaços, desde que
respeitados os limites de cada um.
Nessa perspectiva, no laboratório material a manipulação dos objetos de aprendizagem
se dá diretamente, ou seja, a ação é feita no próprio objeto material (seja ele uma mola, um
instrumento, etc.) e não em uma representação desse objeto. O estudante realiza atividades
práticas que envolvem observações e medidas acerca de fenômenos previamente escolhidos
pelo professor se valendo de objetos tangíveis, palpáveis. Neste ambiente, os estudantes
podem testar suas hipóteses, indagações e curiosidades pela ação concreta mediada pelos
sentidos sensoriais, como olfato, tato, audição. Dessa forma, os testes de hipótese subtendem
a possibilidade de modificação real dos objetos de aprendizagem, assim como procedimentos
que podem ser irreversíveis e resultados susceptíveis a variáveis não consideradas no modelo
ideal, na maioria das vezes incontroláveis.
Concebemos o laboratório virtual como o ambiente em que os objetos de
aprendizagem são protótipos virtuais de objetos concretos, tangíveis, desenhados ou
idealizados

para

funcionarem

através

de

programação

específica

em

linguagem

computacional. Nesse sentido, há controle de variáveis e os objetos se comportam como um
modelo ideal. A interação se faz mediada por um aparato, o que torna as ações concretas
interpretadas, pois não provocam efeitos de forma direta. Portanto, os efeitos virtuais são
produzidos a partir de ações concretas não relacionadas às ações que produziriam os mesmos
efeitos em uma situação tangível, o que desvincula os procedimentos dos sentidos sensoriais.
Não é nosso intuito assumir um caráter excludente frente aos dois tipos de laboratório.
Nossa perspectiva de investigação é identificar as potencialidades destes ambientes de ensino
diante do uso de atividades de natureza investigativa. A inspiração não se restringe às
aplicações desta tecnologia no contexto das salas de aula, nem tampouco a questões de
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pesquisa assinaladas pela psicologia do desenvolvimento. O trabalho prático é entendido
como qualquer atividade de ensino e aprendizagem que envolve o estudante em um processo
de observação e manipulação de objetos de aprendizagem (material/virtual). O computador
tem o papel de possibilitar a representação da realidade e a transformação da natureza da
comunicação humana. Essas conclusões estão fundamentas nas teorias do conhecimento e no
seu desdobramento no contexto da sala de aula (GIORDAN, 2005).
O uso de recursos tecnológicos durante a aplicação de questões investigativas abertas
pode auxiliar a visualização do modelo experimental escolhido para estudo, facilitando a
compreensão de conceito e funcionando como agente motivador do processo de ensino e
aprendizagem dos estudantes (AZEVEDO, 2004; CARMO e CARVALHO, 2009a). Na
contemporaneidade, as transformações da sociedade sugerem uma integração dos avanços
tecnológicos, o modelo de produção e desenvolvimento, a qualificação profissional e o
sistema educacional (LIBANEO, 2010). É nesse contexto que propomos estudar os dois
ambientes, pois a partir do delineamento sobre a natureza do entendimento construído em um
e em outro laboratório, podemos apontar para os limites e possibilidades de utilizar esses
ambientes, o que aponta caminhos mais promissores de avaliar a eficiência desses recursos.

3.5- MODELO RASCH
Em nossa pesquisa utilizamos a modelagem Rasch (1960), que se refere a um conjunto
de procedimentos de uma família de modelos estatísticos e técnicas utilizadas para avaliar a
qualidade dos testes e questionários. Tal modelagem fornece um conjunto de critérios para
julgar o nível em que uma medida é bem sucedida e possibilita mensurar o traço latente e os
parâmetros dos itens. Essa escolha de tratamento de dados não é nova na área de educação e
psicologia. Pesquisas nessa área, como as realizadas por Dawson (2006), Biggs (2005) e
Reise et all (2007), que adotam estatísticas para mensurarem e descreverem seus objetos, têm
aumentado nos últimos anos (AMANTES, 2009; COELHO, 2011).
Na investigação sobre a natureza entendimento, optamos por usar ferramentas
estatísticas de análise em conjunto com os procedimentos qualitativos. As respostas dos
estudantes aos testes de conhecimento foram categorizadas segundo um sistema baseado nos
conteúdos dos itens. Na sequência, as categorias foram transformadas em dados de natureza
dicotômica e analisados em termos de escala intervalar (escala Guttman)7. Foi feito um
7

Essa escala é cumulativa, ou seja, a afirmação selecionada incorpora a idéia da informação anterior.
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modelamento dos dados e, então, utilizamos as estimativas estatísticas para analisar o
entendimento. Esse tipo de ação se deu em virtude do objetivo de mensurar, de forma concisa
e precisa, a o entendimento dos estudantes ao realizarem as atividades práticas.
A modelagem Rasch avaliará o grau em que as respostas dos itens estão em
conformidade com o que se espera, considerando-se que os itens destinam-se a medir certo
atributo. De acordo com Amantes (2009), a busca por evidências de atributos8 cognitivos tem
ocorrido a partir da utilização de métodos quantitativos e modelos cada vez mais complexos,
os quais foram projetados para abranger o maior número possível de dimensões desses
atributos.
Uma dificuldade do processo de mensuração de objetos em educação e psicologia está
na sua natureza latente e na sua estrutura complexa. “As variáveis latentes observáveis são
manifestações de estados latentes, passíveis de interpretações quando se adotam uma teoria
que relaciona essas variáveis às variáveis latentes que se deseja investigar”(AMANTES,
2009 p.62).
Nesse sentido, o modelo Rasch supõe que, para responder a um determinado agente, o
indivíduo mobiliza determinada habilidade, ou seja, um parâmetro específico da pessoa.
Assim, a probabilidade de que o indivíduo acerte o item vai depender dessa habilidade e de
um parâmetro do item geralmente denominado dificuldade do item. Esse modelo é aplicado a
uma amostra de dados através de análise probabilística.
Para analisar as dimensões de uma variável latente a ser mensurada são utilizados
procedimentos estatísticos cuja performance é probabilística, pois o entendimento deve
proporcionar, além de uma análise de dados, a explicação de uma matriz de resposta. Assim,
na observação do espectro quantizado de um atributo é levada em consideração a descrição de
seu caráter hierárquico, cuja análise deve ser passível de reprodução. Essa reprodução envolve
a obtenção de medidas equivalentes obtidas devido ao uso de instrumentos apropriados e
aplicação de padrões estatísticos adequados (MEAD, 2008).
Uma análise na área de psicologia e educação é norteada pela verificação de
mudanças, na qual a evolução de um atributo latente não pode ser mensurada em função de
uma diferença de valores numéricos, pois estes atributos estão posicionados em uma escala
ordinal. Em função desse caráter ordinal, as dificuldades apresentadas pelos estudantes na
8

Traço latente.
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primeira onda de medida pode se apresentar enviesada em relação ao ganho no entendimento
de outros grupos cujo conhecimento inicial era diferente. Assim, uma escala intervalar deve
exprimir o ganho no entendimento dos estudantes resultante da subtração das pontuações
individuais de cada estudante atingidas na primeira e na última onda de medida (AMANTES,
2009).
A escala Rasch (1960) tem essa propriedade de fornecer medidas intervalares que
podem ser aplicadas para medidas de mudança, pois, nessa escala, a medida de mudança para
a performance apresentada tem um significado constante, utilizando para isso diferentes
níveis iniciais, o que ocorre do mesmo jeito para escores brutos. De acordo com Amantes
(2009), em se tratando de medida em psicologia e educação, a distinção não depende
exclusivamente da amostra de sujeitos, pois, são valores obtidos devido à interação do objeto
(no nosso caso o estudante) com o agente (item).
A modelagem Rasch favorece a compreensão de que um sujeito A, cujo nível de
entendimento é superior ao de um sujeito B, terá chances maiores de acertar a um
determinado item específico. Correspondentemente, um item com grau de dificuldade C, deve
ter um escore de acerto mais elevado que outro de grau de dificuldade D mais complexo,
quando respondido por um sujeito de nível de entendimento E. Assim, nesse modelo, os
dados são fundamentalmente de natureza probabilística e dependentes estritamente do nível
de entendimento do sujeito e do grau de dificuldade do item (AMANTES, 2009).
O modelo Rasch está relacionado a uma equação que iguala a probabilidade de
sucesso para a lacuna entre a capacidade da pessoa analisada e a dificuldade de um item, ou
seja, na medição Rasch tanto a dificuldade do item quanto a capacidade da pessoa são
estimados e relatados em uma mesma escala numérica.
A equação que descreve o modelamento Rasch unidimensional aplicado a dois
parâmetros é:
𝑃𝑛𝑖 𝑥𝑛𝑖 =

1
𝑒 𝛽𝑛 −𝜃 𝑖
, 𝜃𝑖 } =
𝛽𝑛
1 + 𝑒 𝛽𝑛 −𝜃 𝑖

1

Onde 𝑃𝑛𝑖 {𝑥𝑛𝑖 = 𝛽 , 𝜃𝑖 } refere-se à probabilidade da pessoa n, obter escore x=1 no
𝑛

item i; 𝛽𝑛 à proficiência da pessoa e 𝜃𝑖 à dificuldade do item. Neste modelo logístico não é
considerado que o respondente acerte um item i por acaso. A probabilidade da pessoa n
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acertar um item i é igual à razão entre a base do logaritmo natural (e = 2,7183...) elevada a
proficiência da pessoa n subtraída da dificuldade do item i e o mesmo valor somado à
unidade. Assim, a probabilidade de uma pessoa n acertar um item i depende da diferença entre
a proficiência da pessoa βn e a dificuldade do item θi.
A modelagem Rasch permite a análise individualizada da proficiência da pessoa e da
dificuldade do item, ou seja, a existência e variação de uma determinada grandeza
independem do comportamento da outra. Neste modelo a variável dependente é a
probabilidade de acerto/erro de certo item por um determinado sujeito. As variáveis
independentes são a proficiência do sujeito (βn) e o nível de dificuldade do item (parâmetro θi)
(AMANTES, 2009; COELHO, 2011).
Para Amantes ( 2009, p. 66),
“Os problemas das pesquisas educacionais e psicológicas se referem a fenômenos
em que múltiplos fatores influenciam para a aferição de uma resposta correta, ou
seja, a probabilidade de acerto compreende múltiplas variáveis. Nessas áreas há o
reconhecimento de que os atributos a serem mensurados são complexos, sendo
necessário avaliar mais do que um parâmetro de forma simultânea. Uma maneira de
lidar com essa característica é adotar modelos da família Rasch em que a questão de
múltiplas variáveis é considerada.”

Para estimar o grau de dificuldade dos itens, medida da habilidade (no nosso caso o
entendimento) das pessoas e proficiência, no Modelo de Rasch a unidade de medida
empregada é o logit. Essa denominação decorre da operação logarítmica (ˈlog oddsˈ), que
corresponde à probabilidade de que a resposta esteja correta. Esses valores variam em torno
de um zero arbitrário da escala admitindo valores positivos e negativos.
A competência de uma pessoa em logits é o logaritmo natural da sua chance (is the
natural log odds) de acertar questões do tipo escolhido para definir o ponto 'zero' da escala.
Por outro lado, a dificuldade de um item em logits é o logaritmo natural da sua chance de
induzir o não acerto em pessoas de competência 'zero' (WRIGHT; STONE, 1976, p.17 apud
PORTO, 2014).
Quando utilizamos modelos da família Rasch, a dificuldade de um item e o nível de
entendimento da pessoa em determinado item nos permite utilizar uma escala intervalar de
medidas. Estes modelos estatísticos consideram os resultados da pesquisa (analisam)
independentes da amostra, permitindo mapear a existência de padrões nas respostas aos itens
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individuais, como na nossa pesquisa, uma vez que o entendimento, seja dos estudantes que
realizaram atividades práticas em ambientes de natureza material e virtual. O entendimento é
um traço latente dinâmico que só pode ser acessado através de um conjunto de observáveis.
Tais observáveis foram utilizados para modelarmos os dados obtidos por meio dos itens dos
testes de conhecimento e relatórios de atividades práticas.
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CAPÍTULO 04
DELINEAMENTO METODOLÓGICO

4.1- INSTRUMENTOS
Nesta seção serão descritos os instrumentos de pesquisa e avaliação utilizados para
analisar o entendimento dos estudantes do Ensino Médio (2º ano) com relação aos conteúdos
de pêndulo simples. Este conteúdo foi escolhido por já ter sido visto por todos os estudantes
das seis turmas, dessa forma, não foi necessário haver instrução antes de serem aplicadas as
cinco atividades (três testes de conhecimento e dois roteiros de atividades práticas).
Inicialmente, será feita uma exposição dos critérios utilizados para a elaboração do diário de
bordo e do material elaborado para ser aplicado com o objetivo de intervir nas aulas de Física.
Seqüencialmente, fazemos a descrição dos instrumentos de pesquisa, que consistiram em
diário de bordo, atividades escritas de natureza investigativa e os instrumentos de avaliação
(três testes de conhecimento), aplicados antes e após as intervenções nos laboratórios de
ensino de natureza material e de natureza virtual. Ainda serão explanados, nesse capítulo, os
dados de coleta e instrumentos de análise.
A coleta de dados transcorreu dentro do cronograma letivo de ensino da instituição.
Assim, os professores puderam utilizar as duas atividades escritas (relatórios de atividades
práticas nos ambientes material e virtual) como atividades avaliativas e as aulas foram
computadas em diário de classe.
Primeiramente ao adentrarmos em cada sala de aula, na companhia do professor de
Física da turma, fomos apresentados aos estudantes, a fim de informarmos o porquê da
realização de tais atividades. Além disso, informamos os objetivos acerca da pesquisa e o que
seria desenvolvido ao longo das aulas práticas de Física nos dois ambientes (material/virtual).
É importante ressaltar que a utilização de um ambiente de natureza virtual não havia ainda
sido utilizado para a prática experimental de conceitos físicos, nesta instituição de ensino
escolhida para a pesquisa.
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Em seguida, foi entregue aos estudantes um Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido para que se inteirassem dos objetivos da pesquisa e do uso que seria feito das
informações coletadas e, assim, obtermos o consentimento de uso dessas informações pelos
estudantes ou pelos responsáveis, caso o estudante fosse menor de idade. Os nossos
instrumentos foram classificados em: instrumentos de pesquisa, recursos e instrumentos de
avaliação.

4.1.1- Instrumentos de pesquisa
Os instrumentos de pesquisa se constituíam em: diário de bordo e roteiros de
atividades práticas de natureza investigativa. A seguir descrevemos cada um destes
instrumentos.
4.1.1.1- Diário de bordo:
A construção de um diário de bordo permitiu que fosse possível, durante a aplicação
dos dois instrumentos de pesquisa e três instrumentos de avaliação, identificarmos os
comportamentos dos estudantes durante a execução das atividades e explorarmos tópicos que
os estudantes tinham mais dificuldades em discutir, tais como as dúvidas referentes ao
conteúdo abordado e à execução das atividades nos dois ambientes.
O diário de bordo serviu para registrar as ações dos estudantes, identificar mais
detalhes sobre o ambiente onde a atividade prática estava sendo realizada e registrarmos os
desdobramentos das observações da coleta de dados. Como critérios para a construção do
diário elencamos: as observações gerais da aula prática; particularidades em relação às
atividades realizadas na aula prática; particularidades em relação à dinâmica das aulas
práticas; particularidades em relação ao tipo de laboratório onde a atividade prática foi
realizada.
Os registros foram utilizados para interpretar os resultados obtidos após a análise dos
dados. As informações adquiridas foram sistematizadas em mapas de episódios (AMANTES,
2009), os quais foram organizados por turma e natureza do ambiente onde a atividade prática
foi realizada. Esses mapas foram utilizados na análise descritiva do contexto de coleta e das
possíveis variáveis envolvidas. O Quadro 01 é um exemplo de Mapa de Episódio. Ele se
refere a uma aula específica da turma de Geologia.
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Observações gerais.

Aula ministrada no dia no laboratório de
natureza virtual. Apesar de a turma ter 17
integrantes, somente 11 participaram da
atividade no laboratório com kit de
natureza virtual. Uma particularidade
desta turma é que todos os componentes
que participaram da atividade eram do
sexo feminino. Quando os 04 estudantes
do sexo feminino foram questionados
sobre a ausência argumentaram não ter
interesse em fazer a atividade. A
pesquisadora conversou com o professor
da turma sobre a ausência dos 04
estudantes e a possível explicação.

TURMA DE GEOLOGIA
Particularidade em relação às Particularidade em relação
atividades realizadas na aula dinâmica das aulas práticas.
prática.

à Particularidade em relação ao
tipo de laboratório onde a
atividade prática foi realizada.

Estudantes não questionaram o tipo de Uma das estudantes pergunta sobre a
roteiro utilizado. Grupo 01, aulas 05 e definição de ângulo no ambiente virtual.
06.
Uma das estudantes tenta se comunicar com
outra integrante do grupo 02, mas é
interrompida pela pesquisadora. Grupo 01,
aulas 05 e 06.
Estudantes não questionaram o tipo de Uma das estudantes do grupo orienta a
roteiro utilizado. Grupo 02, aulas 05 e outra para que os pêndulos do Desafio 01
06.
saiam do mesmo lugar (referencial). Grupo
02, aulas 05 e 06.
Estudantes não questionaram o tipo de Uma estudante questiona o cálculo do valor
roteiro utilizado. Grupo 03, aula 05 e do “g” alegando que teria que dar o valor
06.
exato ao encontrado em livro - texto por
exemplo. Grupo 03, aula 05 e 06.
Estudantes pediram que a pesquisadora Uma das integrantes foi abordada pela
interpretasse as questões para elas. pesquisadora no momento em que tentava
Grupo 04, aula 05 e 06.
encontrar os Desafios do roteiro de
atividade na rede da internet. Após a
abordagem as integrantes do grupo
argumentaram não terem capacidade para
responder os desafios propostos. Grupo 04,
aula 05 e 06.
Estudantes perguntaram se poderiam Executaram as atividades de modo
usar um roteiro de atividades mecânico, não demonstrando engajamento
tradicionais para a utilização do kit comportamental. Uma das integrantes do
experimental. Grupo 05, aula 05 e 06.
grupo foi vista conferindo as respostas na
rede. Grupo 05, aula 05 e 06.
Quadro 01: Exemplo de Mapa de episódios (Turma de Geologia)
Fonte: Dados da pesquisa

Os integrantes do grupo demonstraram
curiosidade frente ao novo ambiente
apresentado. Grupo 01, aulas 05 e 06.

Massa... Dá para estudar outras disciplinas
utilizando esse ambiente. Grupo 02, aulas
05 e 06.
Não foi feito registro. Grupo 03, aula 05 e
06.

Não foi feito registro. Grupo 04, aula 05 e
06.

Olhares curiosos... As integrantes do
grupo começaram a brincar com o kit.
Grupo 05, aula 05 e 06.
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4.1.2-Roteiros
O conteúdo subjacente ao estudo sobre Pêndulo Simples compreende diversos
conceitos físicos relevantes, dentre eles força, frequência e período.
Em nossa pesquisa entendemos que o ensino de conteúdos da Física, quando
incorporado aos elementos do laboratório material/virtual, pode determinar e explicar as
características intrínsecas dos fenômenos observados independentemente do ambiente onde
esses ocorram. Como material de suporte para a atividade foram desenvolvidos dois roteiros
com desafios de natureza investigativa.
Elaboramos dois tipos de material educacional impresso que envolvem atividades
realizadas em um laboratório material e atividades realizadas em um laboratório virtual, o
qual denominamos de “Roteiro de aulas experimentais”. Esses materiais foram criados
visando a aprendizagem de conceitos de Mecânica, especificamente sobre o movimento de
um pêndulo simples. Os roteiros de atividades experimentais utilizados nos laboratórios
material/virtual tiveram o objetivo de orientar os estudantes a buscarem interpretações do
fenômeno observado.
As questões propostas conduziram o estudante a relacionar variáveis. As questões
foram construídas obedecendo a ordem de apresentação de conceitos mais gerais seguidos dos
conceitos mais específicos. Uma característica importante que deve ser ressaltada é que os
roteiros aplicados simultaneamente continham as mesmas questões desafio e questionário
geral, mudando apenas o tipo do kit experimental a ser utilizado, que poderia ser
material/virtual.
Nesta parte do texto escrito serão descritas as características principais dos roteiros
utilizados em nossa pesquisa.
1-

Modelo de Roteiro I: Continha três desafios sobre o conteúdo de

Pêndulo Simples. Um dos desafios envolvia uma questão discursiva sobre relação
entre as grandezas amplitude de oscilação e período (T) do movimento do pêndulo
simples. O conteúdo solicitado era de natureza procedimental. O estudante, para
responder ao desafio, teria que inicialmente analisar a situação, eleger um método de
resolução da problemática e, seqüencialmente, explicitar, na forma escrita, os passos
adotados até a resposta conclusiva. O estudante, ao resolver o desafio, teria que
explicitar cada relação encontrada e os procedimentos adotados para a obtenção da
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relação entre as grandezas envolvidas na situação. Por fim, o roteiro trazia, ainda, três
questões de conhecimentos gerais, as quais exploravam conteúdo de natureza
conceitual e procedimental sobre o assunto das forças envolvidas em uma situação de
repouso e de movimento de um pêndulo simples. O Anexo 01 traz estes modelos de
roteiro na íntegra usando a nomenclatura: “Roteiro de atividades práticas com
questões investigativas para laboratório material 01” e o outro “Roteiro de atividades
práticas com questões investigativas para laboratório virtual 02”.
2-

Modelo de Roteiro II: Este modelo de roteiro também foi construído

utilizando questões de natureza investigativa. Por exemplo: O Desafio 01 solicitava
que o estudante projetasse uma situação envolvendo dois pêndulos simples 01 e 02, de
massa m1 ≠ m2, que oscilassem com a mesma freqüência. A resolução da problemática
requeria

conteúdos

de

natureza

conceitual

e

procedimental.

O

primeiro

questionamento feito ao estudante era como ele havia solucionado o desafio, o que
requeria uma descrição detalhada dos procedimentos e esquemas por ele articulados.
As questões posteriores envolviam a relação entre grandezas físicas e a explicitação de
procedimentos realizados, como cálculos, descrições etc., para o estabelecimento da
relação entre as variáveis anteriores. Ainda, este modelo de roteiro de atividades trazia
três questionamentos gerais: primeiro resgatava a eficácia do trabalho prático
realizado, o segundo e o terceiro envolviam conteúdo conceitual sobre o Movimento
Harmônico Simples e a relação entre as grandezas físicas velocidade linear do pêndulo
simples e freqüência de oscilação.
Nos dois tipos de roteiros utilizados as questões desafio eram de natureza
procedimental. Este tipo de questão envolvia o saber fazer (AMANTES, 2001), no sentido
de aplicar o conhecimento em situações problemáticas.

4.1.3 Recursos
Simulação: A simulação computacional utilizada na pesquisa foi de programas off-line
em mídias de memória auxiliar. Essas simulações são capazes de simular um fenômeno
natural em um computador, podendo reproduzir leis físicas utilizando para isso linguagens de
computação do tipo C++, Java ou Flash, dentre outras. Autores como Fiolhais e Trindade
(2003) consideram que, apesar de as simulações não terem a capacidade de substituir por
completo o experimento material, podem ser bastante úteis para auxiliar a visualização de
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fenômenos físicos difíceis de visualizar na prática. O applet,9 utilizado para discutir o
movimento de um pêndulo simples foi acessado no site https://phet.colorado.edu/pt_BR. Ele
permite ao usuário: variar parâmetros para medir o período do movimento dos pêndulos
simples; isolar pêndulos para cálculos de grandezas (comprimento, período, freqüência etc.);
alterar o comprimento da corda para verificar as alterações sofridas na amplitude do
movimento do(s) pêndulo(s) e no(s) período(s) de oscilação(ões). O período do Pêndulo
Simples pode ser medido utilizando-se o cronômetro fotossensível10. Ainda, é possível alterar
os valores da força de atrito e gravidade do local onde a experiência está sendo simulada. É
possível observar e discutir o comportamento anarmônico11 do Pêndulo Simples em situações
de elevada amplitude de movimento.
A escolha da simulação levou em consideração a possibilidade de manipulação dos
mesmos elementos em uma situação real, o que nos deu suporte para desenhar um único
experimento nos dois tipos de laboratório. Outro fator levado em consideração foi o conforto
e facilidade de utilização pelo estudante. A simulação escolhida foi primeiramente testada
pelo pesquisador utilizando-se os roteiros de atividades elaborados para serem aplicados em
sala de aula. O pesquisador utilizou os kits experimentais (material/virtual) para elaborar
possíveis respostas aos desafios que seriam propostos para os estudantes. O objetivo da
elaboração de possíveis respostas aos desafios propostos foi verificar a viabilidade do uso dos
kits como suporte para os estudantes no momento da aplicação dos roteiros experimentais.
As Figuras 03 a 05 representam simulações de Pêndulo Simples nas quais podem ser
identificados os recursos disponíveis e os comandos possíveis de serem executados. Observase que, além dos elementos que compõem a parte física do Pêndulo Simples, outras grandezas
podem ser medidas como: direção e sentido dos vetores, velocidade e aceleração, simulador
de ausência ou valores da gravidade. São também disponibilizados recursos para a
identificação e cálculo dos valores da energia envolvida no movimento do pêndulo. A
simulação ainda permite o uso de dois Pêndulos Simples simultaneamente.
A Figura 03 traz os elementos básicos disponíveis no kit virtual de simulação: ajuste
do comprimento do(s) Pêndulo(s) Simple(s), número de pêndulos, medidor de intervalo de

9

Applets: é um software aplicativo que é executado no contexto de outro programa, um applet geralmente
executa funções bem específicas.
10
Fotossensível: Que possui sensibilidade à luz;
11
Anarmônico: Movimento anarmônico é movimento periódico em que a lei de variação com o tempo não é
uma função harmônica.
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tempo do fenômeno observado (cronômetro gráfico), local geográfico onde o fenômeno pode
ser simulado, gráfico que pode estimar valores de energia mecânica e outros acessórios.

Figura 03: Tela de simulação computacional "Laboratório de Pêndulos".
Fonte de dados: https://phet.colorado.edu/pt_BR/

A Figura 04 mostra a tela de simulação com possibilidade de operar dois pêndulos
simples simultaneamente. Nesta mesma tela é possível verificar as grandezas que podem ser
manipuladas durante a simulação.

Figura 04: Tela de simulação "Laboratório de Pêndulos" utilizando dois pêndulos simples
simultaneamente. Fonte de dados: https://phet.colorado.edu/pt_BR/
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A Figura 05 contém informações sobre um dos recursos disponíveis na simulação que
é o gráfico de energia. Utilizando o kit experimental é possível obter informações sobre
valores de energia cinética, potencial gravitacional e energia mecânica do(s) pêndulos em
movimento.

Figura 05: Tela de simulação "Laboratório de Pêndulos" ilustrando o gráfico de energias e outras
ferramentas disponíveis no kit virtual. Fonte de dados: https://phet.colorado.edu/pt_BR/

4.2 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
As tarefas designadas aos estudantes consistiam em atividades de lápis e papel que
deveriam ser entregues ao professor. Estas atividades faziam parte dos instrumentos de coleta
de dados da pesquisa.
As atividades escritas apresentaram três tipos de questões sobre o conteúdo de Pêndulo
Simples: questões com um caráter discursivo, que solicitavam ao estudante, explicações ou
uma explicitação do seu entendimento acerca do conteúdo abordado; questões fechadas, as
quais requeriam a análise de uma problemática onde foram elencadas possíveis soluções à
situação proposta; questões de caráter dicotômico, que envolviam uma situação problema e a
possibilidade de o estudante avaliar se a resposta apresentada era verdadeira ou falsa. As
questões que constavam nos testes de conhecimento eram de natureza conceitual ou
procedimental, apresentadas nas formas discursivas e dicotômicas.
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4.2.1 Testes de Conhecimento
Os testes de conhecimento consistiam em questionários aplicados em três momentos:
antes, entre as atividades experimentais realizadas nos laboratórios e após a realização do
trabalho prático. Cada teste de conhecimento possuía um caráter específico. A intenção era
acessar o nível de entendimento dos estudantes. Nas questões procedimentais buscamos
entender como os estudantes aplicaram os conhecimentos teóricos diante de uma situação
problema. As questões de natureza conceitual elaboradas para os testes de conhecimento
visavam acessar a capacidade dos estudantes quanto à utilização de relações entre símbolos,
expressões, idéias e representações com as quais eles aprendem a ressignificar o real. Ou seja,
explicitar o seu entendimento do conteúdo em palavras.
Primeiro Teste de Conhecimento: Continha oito questões assim classificadas:
Primeira questão: aberta de natureza conceitual cujo, o conceito abordado era o de
Força; Segunda questão: fechada de natureza procedimental, continha cinco alternativas de
múltipla escolha; Terceira questão: fechada de natureza procedimental, com cinco alternativas
de múltipla escolha, sendo Período o conceito físico abordado. Quarta questão: aberta, de
caráter analítico e natureza procedimental, que buscava a relação entre grandezas (Período e
Comprimento Linear). Quinta questão: aberta, de caráter analítico e natureza procedimental, o
conceito físico relacionado era o de Período; Sexta questão: dicotômica, de natureza
conceitual, com cinco alternativas de múltiplas escolhas. Sétima questão: de natureza
procedimental com treze questões tipo verdadeiro ou falso abordando os conceitos físicos de
Força, Período, Frequência e questões que buscava a relação entre grandezas (Comprimento
Linear e Deslocamento). Oitava questão: de natureza procedimental com oito questões tipo
verdadeiro ou falso abordando os conceitos físicos de Força, Período, Frequência e questões
que solicitavam a relação entre grandezas (Altura, Comprimento Linear, Ângulo, Massa e
Período).
Segundo Teste de conhecimento: Continha onze questões.
Primeira questão: aberta, de natureza conceitual, o conceito abordado era o de Força;
Segunda questão: fechada, de natureza conceitual, e cinco alternativas de múltipla escolha,
que buscavam estabelecer relações entre grandezas (Energia Cinética e Energia Potencial
Gravitacional); Terceira questão: aberta de natureza conceitual, buscando estabelecer relações
entre grandezas (Massa, Comprimento e Período); Quarta questão: aberta de natureza
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procedimental, que solicitavam a relação entre as grandezas (Período e Massa); Quinta
questão: aberta, de natureza procedimental, solicitavam o estabelecimento da relação entre as
grandezas (Período, Comprimento e Diâmetro); Sexta questão: aberta, de natureza
procedimental, solicitava o estabelecimento da relação entre as grandezas (Período e
Deslocamento); Sétima questão: fechada, de natureza procedimental com cinco alternativas de
múltipla escolha, o conceito físico abrangido era o de Período; Oitava questão: aberta de
natureza procedimental, o conceito físico abrangido era o de Período; Nona questão: de
natureza procedimental com treze questões tipo verdadeiro ou falso abordando os conceitos
físicos de Força, Período, Freqüência e questões que estabeleciam relações entre grandezas
(Comprimento Linear e Deslocamento); Décima questão: de natureza procedimental com oito
questões tipo verdadeiro ou falso abordando os conceitos físicos de Força, Período,
Freqüência e questões que estabeleciam a relação entre grandezas (Altura, Comprimento
Linear, Ângulo, Massa e Período); Décima Primeira: de natureza procedimental com sete
questões tipo verdadeiro ou falso abordando os conceitos físicos de Força, Período,
Freqüência e questões que estabeleciam a relação entre as grandezas (Período, Frequência e
Massa).
Terceiro Teste de Conhecimento: Continha nove questões.
Primeira questão: aberta de natureza conceitual, o conceito físico abrangido era o de
Força; Segunda questão: aberta de natureza procedimental, o conceito físico abrangido era o
de Freqüência; Terceira questão: aberta de natureza procedimental, o conceito físico
abrangido solicitava o estabelecimento de relações entre grandezas (Frequência, Período,
Amplitude do Movimento, Aceleração da Gravidade, Constante Elástica, Deformação e Força
Elástica); Quarta questão: aberta, de natureza procedimental, solicitava o estabelecimento da
relação entre as grandezas (Energia Cinética e Energia Potencial Gravitacional); Quinta
questão: aberta com dois questionamentos a e b, de natureza procedimental, o conceito físico
relacionado era de Período; Sexta questão: fechada de natureza procedimental, com cinco
alternativas de múltiplas escolhas, o conceito físico relacionado era o de Período; Sétima
questão: aberta, de natureza conceitual, o conceito físico relacionado era o de Período; Oitava
questão: de natureza procedimental com treze questões tipo verdadeiro ou falso abordando os
conceitos físicos de Força, Período, Frequência e questões que estabeleciam a relação entre
grandezas (Comprimento e Período); Décima questão: de natureza procedimental com sete
questões tipo verdadeiro ou falso abordando os conceitos físicos de Força, Período,
Frequência e questões que estabeleciam a relação entre grandezas (Altura, Comprimento
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Linear, Ângulo, Massa e Período); Nona questão: de natureza procedimental com oito
questões tipo verdadeiro ou falso abordando os conceitos físicos de Força, Período e
Frequência e questões que requeriam a relação entre as grandezas (Período, Frequência e
Massa).
As questões abertas contidas nos três testes de conhecimento tinham um caráter
amplo, permitindo vários tipos e estilos de respostas. Elas solicitavam que o estudante
expusesse seu entendimento sobre vários assuntos, pois consistiam em indagações diretas
sobre conceitos físicos relacionados com o conteúdo de Pêndulo Simples. As respostas
fornecidas pelos estudantes permitiam identificar foco de atenção e entendimento teórico
sobre o conteúdo exposto. Referente a estas questões, não era possível que os estudantes
fornecessem uma resposta típica, que servisse de escala de exatidão para nortear a correção
das outras respostas. Para efetuar uma análise destas questões, fizemos uma categorização das
respostas fornecidas pelos estudantes buscando os conceitos possíveis de serem encontrados
e, assim, atribuímos valores hierárquicos em nível de complexidade que estes conceitos foram
explicitados. A categorização utilizada será exposta detalhadamente no capítulo de
modelagem. No Anexo 01 apresentamos os testes de conhecimento.

4.3- COLETA DE DADOS
Os dados coletados são resultado da realização dos testes de conhecimento, que foram
aplicados nos estudantes do 2º ano do Ensino Médio de um Instituto Federal de Educação da
Bahia. As atividades aplicadas na pesquisa serviram para fornecer evidências sobre o nível de
entendimento dos estudantes, em cada onda de medida12. Durante a realização das atividades
não era permitido aos estudantes fazerem consulta a livro texto, internet, professor, outro
estudante, etc., em busca da solução do questionamento proposto.
A determinação do indicador de entendimento (ganho geral) é fruto da análise das
respostas dos estudantes às questões abertas contidas nos três Testes de Conhecimento. Estas
questões analisadas incluíam problemas teóricos/numéricos que requeriam uma explicitação
do entendimento em determinadas situações físicas ou fenômenos observados. Os testes
foram respondidos pelos estudantes de modo individualizado. Exemplos destes tipos de
atividade podem ser encontrados nos anexos 01 e 02.

12

Onda de medida é uma referência à aplicação dos testes de conhecimento.
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Os indicadores de entendimentos conceitual e procedimental (análise do índice de
dificuldade dos itens) foi determinado a partir da análise das questões dicotômicas dos três
testes de conhecimento, que foram aplicados de acordo com o desenho de pesquisa exposto:
antes, entre e após a realização dos trabalhos práticos. Os testes de conhecimento, conforme
informado anteriormente, incluíam apenas o conteúdo de Pêndulo Simples. O anexo 01 traz
exemplos deste tipo de atividade.

4.3.1 Condução das atividades práticas
Para realização da pesquisa pedimos a anuência de três professores do Instituto
Federal de Educação que lecionavam turmas do 2º ano do Ensino Médio, para aplicar e
participar das atividades de coleta de dados no ambiente da sala de aula e nos laboratórios de
trabalho prático. O tipo de atividade aplicada seguiu o que foi descrito no desenho de pesquisa
elaborado (Figura 01). O processo de coleta de dados não comprometeu o andamento da
disciplina lecionada pelos professores, tampouco alterou a sequência dos assuntos que seriam
explanados na unidade da disciplina.
Os professores da disciplina de Física das turmas que aceitaram participar da pesquisa
acordaram entre si que a pesquisadora aplicaria as três ondas de coleta de dados e conduziria
os trabalhos práticos. Os testes de conhecimento foram realizados em sala de aula, e no
horário de aula dos professores nas suas respectivas turmas. Os trabalhos práticos em
ambiente material seguiram a programação estabelecida pelo próprio Instituto Federal de
Educação. Já os trabalhos práticos em ambiente virtual foram agendados de acordo com a
disponibilidade das turmas, em turno oposto ao de aulas teóricas. Todos os materiais de coleta
de dados foram, primeiramente, apresentados aos professores para uma primeira apreciação
para depois serem aplicados pela pesquisadora nas turmas de ensino.
Durante a realização dos trabalhos práticos nos laboratórios de natureza material os
estudantes interagiram em grupo de cinco ou seis componentes. Nos laboratórios de natureza
virtual interagiram em dupla ou trio. O agrupamento foi feito entre os próprios estudantes.
Alguns grupos de atividades se mantiveram no decorrer de todo processo de coleta enquanto
outros eram formados no momento do trabalho prático. A determinação da quantidade de
integrantes de cada grupo dependia exclusivamente do número de estudantes que aceitavam
participar das atividades.
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No ambiente do laboratório de natureza material foi disponibilizado um kit
experimental para cada grupo de estudantes. Já no ambiente de atividades virtuais
disponibilizou-se um computador para cada dupla ou trio. Vale ressaltar que estes
computadores tinham acesso à rede internet a partir da qual os estudantes tiveram acesso à
simulação computacional que seria utilizada. Todavia, apesar de poderem interagir no
momento da realização do trabalho prático, cada estudante deveria elaborar de modo
particularizado uma resposta para cada desafio proposto nos roteiros de atividades. Para a
aplicação da pesquisa nas turmas disponíveis foram utilizadas 07 horas aulas. A primeira e a
última aula de cada turma eram utilizadas para a realização do primeiro e do terceiro teste de
conhecimento, respectivamente. Algumas discussões dos componentes dos grupos de
atividades foram registradas pela pesquisadora em um Diário de Bordo13. A pesquisadora
registrou no Diário de Bordo informações acerca das atividades realizadas, e a dinâmica da
aula em cada turma sem intervir.
A ordem de aplicação das atividades nas turmas de ensino obedeceu ao quadro de
horário das aulas de cada turma. Assim, não tivemos uma priorização em estabelecer uma
ordem das turmas de acordo com nossas expectativas de resultados. A ordem de aplicação das
turmas que participaram da pesquisa pode ser verificada no desenho de pesquisa
esquematizado e exposto anteriormente14 na Figura 01.

4.3.2-Ondas de Coleta de Dados
Esta investigação foi desenvolvida com três ondas de coleta de dados. Em cada onda
um teste de conhecimento foi aplicado para os estudantes. Algumas questões foram repetidas
em todos os três testes. Outras foram repetidas uma vez e, ainda, outras foram apresentadas de
modo diferente, por exemplo, as que eram abertas em um teste tornaram-se fechada em outro.
Somente as questões dicotômicas se mantiveram em todos os testes aplicados sem mudar nem
mesmo a ordem de apresentação das mesmas. Todos os testes de conhecimento abordavam o
conteúdo Pêndulo Simples e envolviam os conceitos de Força, Período, Freqüência e questões
que solicitavam a relação entre algumas grandezas como, Amplitude, Comprimento, Massa
entre outras. Logo, em todas as ondas de coleta de dados os estudantes foram avaliados

13

Diário de Bordo: Utilizado para a construção dos mapas de episódio.
As atividades que compunham a coleta de dados foram disponibilizadas ao professores, para avaliação parcial
da unidade de ensino.
14
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quanto ao seu entendimento sobre Pêndulo Simples, com questões que permitiram o
pareamento e, portanto, garantiram a coerência para fazermos comparações.
4.3.2.1 Primeira Onda
A primeira onda de coleta de dados contou com a participação de 124 estudantes que
responderam a um teste aplicado antes da primeira aula de trabalho prático. Dos 124
estudantes 62 eram do sexo masculino e 62 era do sexo feminino. Destes 47 cursavam
Eletrotécnica, 15 cursavam Geologia, 24 cursavam Química, 20 cursavam Eletrônica e 18
cursavam Refrigeração e Climatização.
4.3.2.2 Segunda Onda
Nesta onda de coleta de dados contamos com 87 estudantes, sendo 46 do sexo
masculino e 41 do sexo feminino, que responderam a um instrumento aplicado entre as
atividades experimentais realizadas com as turmas de estudantes. Registramos uma evasão
das atividades de 38 estudantes15 em relação à primeira onda de coleta de dados. Destes, 47
eram do curso de Eletrotécnica, 08 do curso de Geologia, 06 do curso de Química, 07 do
curso de Eletrônica e 18 do curso de Refrigeração e Climatização.
4.3.2.3 Terceira Onda
Participaram desta onda de coleta de dados 60 estudantes dos quais 32 eram do sexo
masculino e 28 do sexo feminino. Estes estudantes responderam ao último Teste de
Conhecimentos. Destes estudantes, 40 eram do curso de Eletrotécnica, 10 do curso de
Geologia, 02 do curso de Eletrônica e 08 eram do curso de Refrigeração e Climatização.
Tivemos uma evasão das atividades em relação à segunda onda de coleta de 26 estudantes. A
turma do curso de Química não participou desta atividade alegando falta de horário para
realizar as atividades sugeridas pela pesquisadora.

4.4- MÉTODOS DE ANÁLISE
As próximas seções irão expor a metodologia utilizada para analisar os dados
coletados nesta pesquisa. Tendo os dados coletados nas seis turmas de estudantes em mãos
atribuímos um número de 01 até 124 para cada estudante e, com isso, digitamos estes dados

15

O motivo da evasão das atividades realizadas pelos estudantes foi atribuído à sobrecarga de atividades de
outras disciplinas, dificuldades no desempenho da primeira onda de coleta e outros estudantes argumentaram já
estarem passados na disciplina assim iriam se dedicar mais às disciplinas com dificuldade.
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em planilhas eletrônicas. Foram três planilhas no total, uma para cada instrumento de coleta
de dados. Como os instrumentos de coleta continham dados de natureza distinta
(conceitual/procedimental), foi necessária uma análise diferenciada para identificarmos o
progresso no entendimento dos estudantes.
Os dados foram analisados levando-se em consideração um sistema categórico
hierárquico, construído a partir das respostas dadas pelos estudantes às questões abertas
propostas nos instrumentos de avaliação. As análises dos testes de conhecimentos subtendem
duas análises: a dos itens e a das respostas atribuídas às questões. E cada uma destas análises
foram aplicados métodos qualitativos e quantitativos.

4.4.1 Análise Qualitativa
Para realizar essa análise foram utilizados os dados constantes no Caderno de Bordo e
nos três Testes de Conhecimento. Foi realizada em duas partes distintas: Primeira→ uma
análise do contexto por intermédio dos mapas de episódios. Segunda→ a categorização dos
itens a partir do sistema de rubrica criado, referente à complexidade hierárquica das respostas
dos estudantes às questões abertas dos Testes de Conhecimento. Das questões aplicadas nas
três ondas de coleta de dados, treze questões apresentaram características de dados
dicotômicos, às quais atribuímos o escore 1 (um) aos itens corretos e o escore 0 (zero) aos
incorretos.
Concernente às questões que não apresentavam esse caráter dicotômico, foi criado um
sistema de categorias, e assim, elencamos os níveis de respostas decorrentes da análise prévia
de todas as respostas dadas pelos estudantes. O objetivo da análise aqui apresentada é
investigar os preditores que influenciaram na aprendizagem dos estudantes de conceitos mais
abstratos do conteúdo de Pêndulo Simples pelos estudantes. Todavia, o nível de entendimento
por nós analisado foi avaliado segundo as performances específicas mobilizadas na resolução
de problemas de Física. Outro fator observado foi a capacidade que os estudantes têm de
expor suas concepções e conceitos envolvidos. O modo como buscamos acessar o
entendimento dos estudantes levou em consideração que o entendimento pode ser apresentado
em variadas facetas. Cada faceta dependerá de fatores como contexto e tipo de tarefa
apresentada. Ou seja, investigamos o entendimento dos estudantes sobre o conteúdo abordado
considerando diferentes dimensões (facetas): delimitamos os aspectos conceituais e
procedimentais.
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- conceituais → Essa faceta do conhecimento diz respeito à capacidade de
entendimento do ponto de vista fenomenológico, ou seja, na sua descrição enquanto
fenômeno da Física. Portanto, é delimitada pelas respostas dos estudantes que tendem a
conceituar os fenômenos, a descrevê-los e explicitá-los na perspectiva do que respondem
(LÚZIA, 2008).
- procedimentais → conhecimento que diz repeito à sua mobilização em situações que
demandam saber fazer.

Está mais relacionado à ação mental ou motora de aplicar os

conteúdos para resolver problemas ou situações que os envolve. Dessa forma, na nossa
pesquisa essa faceta pode ser interpretada pelas questões nas quais os estudantes devem
mobilizar seu conhecimento para desenvolver um raciocínio demandado para resolução
dessas questões, que geralmente envolvem problemas de algum tipo (LÚZIA, 2008).
Analisamos o entendimento sobre conteúdos científicos de estudantes do Ensino
Médio que, apesar de cursarem diferentes modalidades de formação, têm o mesmo programa
de disciplina. Na análise foi levada em consideração a concepção de que o entendimento
apresenta-se em seu estado mais articulado quando, nas diferentes facetas, apresenta níveis de
complexidade mais elevados. Com o intuito de identificar os níveis de complexidade dos
diferentes tipos de entendimento evidenciados em cada um dos contextos, adotou-se a
perspectiva teórica de níveis hierárquicos, estabelecidos a partir da Teoria de Habilidades
Dinâmicas (FISCHER, 1980). Fundamentando nossa pesquisa nesta base teórica,
sistematizamos e elaboramos uma taxonomia semelhante à utilizada por Parziale e Fischer
(1998), Dawson (2006), Amantes (2009), Coelho (2011) e Porto (2014). Essa taxonomia se
refere a um modelo categórico para análise de cada uma das cinco tarefas, cujas informações
registramos por meio do Diário de Bordo. A taxonomia utilizada ancorou-se na Taxonomia da
Complexidade do Entendimento – TCE (AMANTES et al, 2013).
O sistema categórico criado possibilitou que classificássemos as respostas dos
estudantes nas diferentes tarefas, de acordo com o nível de complexidade estabelecido do
ponto de vista formal. Para isso, foi desenvolvido um sistema de rubrica, semelhante aos
trabalhos anteriormente citados. Esse sistema categórico, criado para as questões de natureza
discursivas, considerou a perspectiva de avaliação de um determinado conceito por parte do
docente, mas com um refinamento de níveis hierárquicos espelhado na complexidade do
entendimento e baseado na Teoria de Habilidades Dinâmicas (AMANTES, 2009).
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A outra parte da pesquisa qualitativa foi realizada por meio da observação do contexto
de aplicação das atividades para coleta de dados, descrição realizada por meio de Mapas de
Episódio. A construção dos Mapas de Episódio ocorreu a partir dos Diários de Bordo. Nos
mapas foram apontados alguns aspectos gerais da aula, particularidades em relação às
atividades realizadas na aula prática, particularidades em relação à dinâmica das aulas práticas
e particularidades em relação ao tipo de laboratório onde o trabalho prático foi realizado. As
aulas foram organizadas de acordo com o desenho de pesquisa por nós elaborado (Figura 01),
o qual levava em consideração a turma e o tipo de atividade a ser realizada.

4.4.2 Análise Quantitativa
A análise quantitativa foi efetuada por meio dos dados de segunda ordem,
categorizados na análise qualitativa. Os instrumentos utilizados para a análise constituíram em
03 (três) questionários. Algumas decisões foram tomadas em virtude dos resultados
apresentados por alguns itens do questionário e de alguns respondentes não se adequarem aos
propósitos e critérios dessa pesquisa. Esse fato foi identificado a partir de uma análise
estatística preliminar. Retiramos da pesquisa os estudantes que não realizaram alguma das três
atividades (ondas de medida). Do total de 124 estudantes que participaram das atividades da
pesquisa 37 tiveram seus dados removidos da coleta restando um total de 87 estudantes.
Dando sequência à nossa análise, apresentamos um tópico sucinto para esclarecer os
testes estatísticos utilizados, seguidos pela análise segundo as hipóteses levantadas. No
processo de análise quantitativa dos dados foi considerado o estabelecimento de níveis
hierárquicos que norteassem a categorização das respostas dos estudantes a cada uma das
questões das três atividades aplicadas em sala de aula e laboratórios. Assim, uma resposta
decorrente de um nível mais elevado subtende que o sujeito compreende os níveis inferiores
(estilo escalas tipo Guttman), lembrando que este sistema categórico criado em forma de
rubrica utiliza uma escala hierárquica descritiva ordinal, a qual propicia a categorização dos
diversos tipos de entendimentos em níveis complexidade, para cada um dos itens das
respectivas tarefas.
As medidas localizadas no extremo inferior dessa escala se referem ao menor
desempenho de estudantes na tarefa e as medidas correspondentes àqueles com melhor
desempenho na tarefa localizavam-se no extremo superior da escala (COELHO, 2011;
PORTO, 2014). Utilizando esses critérios, obtivemos uma classificação das respostas no nível
qualitativo.
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Como a estrutura de nosso sistema categórico corresponde à escala Guttman, pudemos
fazer a transformação das categorias em dado dicotômico. Baseado nessa escala consideramos
que um estudante pontuado com 1 em uma categoria mais sofisticada da escala, subtende-se
que também seria pontuado com um escore 1 nas categorias que a antecedem. Essa
transformação dos dados categóricos em dados dicotômicos foi necessária para a construção
da matriz que serviu para a realização da modelagem dos dados.
A escala Guttman, também denominada de escala cumulativa, é composta por itens
organizados de forma hierárquica. No processo de avaliação com o uso dessa escala, é
solicitado ao sujeito que manifeste a sua concordância ou não em relação a um determinado
item. As respostas dos sujeitos são analisadas de modo que o resultado para cada sujeito seja
dado pelas respostas positivas, segundo padrões de resposta preestabelecidos. Uma escala de
intervalo é aquela em que os intervalos entre os números dizem respeito à posição entre as
pessoas, objetos ou fatos, distantes entre si em relação a determinada característica. Ela
permite comparar diferenças entre as medições, mas não permite concluir quanto à magnitude
absoluta das medições (CHISNALL, 1973).
Assim, as medidas são calculadas a partir de um ponto zero fixado arbitrariamente, no
qual as diferenças entre os valores podem ser interpretadas significativamente. Os números
oriundos de uma escala intervalar, além de possuírem atributos relativos à escala ordinal,
permitem o cálculo da média, do desvio padrão, do coeficiente de correlação e a realização de
testes de significância. Logo, na escala de intervalos, os números ordenam os objetos (item)
tal que a diferença entre os números correspondam às distâncias entre os objetos no atributo
que está sendo mensurado; pode-se assim, fazer o pareamento entre as diferenças,
(CHISNALL, 1973; PARASURAMAN, 1991).
O sistema categórico elaborado tem os níveis hierárquicos representados pelas
rubricas, que serviram para a construção das três matrizes de dados dicotômicos, resultantes
das ondas de coleta. Antes de serem feitas as análises estatísticas nos atemos a identificar,
nestas matrizes, itens denominados de outilier16, os quais não possuem parâmetros de itens e
de pessoas adequados para serem estimados pelos algoritmos de estimação da modelagem
Rasch.

16

São observações ou dados que apresentam um grande afastamento das restantes ou são inconsistentes. Estas
observações são também designadas por observações “anormais”, estranhas, extremas ou aberrantes. Acertaram
todas as alternativas, não acertou nenhuma alternativa, faltou alguma das atividades aplicadas. (FIGUEIRA,
1998).
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Feita a exclusão dos outiliers, submetemos os dados dessas matrizes dicotômicas ao
programa estatístico SPSS, por meio do qual foi feita uma análise exploratória a partir dos
escores totais. A matriz de dados dicotômicos, fruto das respostas que todos os estudantes
deram a cada um dos itens de cada atividade proposta, forneceu-nos, inicialmente, o escore
bruto decorrente dos erros e acertos. Iniciamos a análise efetuando testes estatísticos
específicos, de análise clássica, tipo ANOVA. Sendo o escore uma variável ordinal, nossa
análise ficou limitada ao caráter exploratório, não sendo possível fazer análises e inferências
sobre causalidades e diferenças amostrais. Dessa forma, para procedermos com a comparação
dos valores das medidas, procuramos transformar esses dados ordinais para uma escala
intervalar. Para tanto, a matriz dicotômica foi submetida à modelagem Rasch.
A modelagem Rasch foi realizada pelo software WINSTEPS17, o qual estimou as
medidas de proficiência das pessoas e dificuldade dos itens. Por ser de natureza intervalar, a
escala de proficiência nos permitiu realizar comparações entre os sujeitos em termos de
valores de logits, apresentando uma maior robustez na interpretação das diferenças de
desempenho em cada uma das atividades. Sequencialmente, procedemos com as
comparações, no entanto, agora usando os testes clássicos no SPSS que utilizam valores de
proficiência ao invés de escore bruto para verificar e comparar o desempenho geral dos
estudantes nas cinco atividades.

17

Winsteps é um software baseado em Windows que auxilia com muitas aplicações do modelo de Rasch,
particularmente nas áreas de testes educacionais, pesquisas de comportamento e análise de escala de
classificação (LINACRE, 2012).
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CAPÍTULO 05
ANÁLISE I
Nesta parte da pesquisa será descrita a forma de análise categórica que realizamos a
partir dos dados resultantes das questões discursivas dos testes de conhecimento. Expomos
nossos pressupostos teóricos que fundamentaram nosso estilo de categorização. Para facilitar
a compreensão da taxonomia construída, apresentamos um modelo de categorização
elencando os diferentes níveis de complexidade atingidos pelas respostas dos estudantes. O
objetivo da construção do sistema categórico foi fazer uma análise qualitativa do nível de
entendimento dos estudantes. Para procedermos com a análise quantitativa precisamos
transformar os dados utilizados na análise qualitativa em dados dicotômicos. Assim expomos
esse processo de transformação para posteriormente procedermos com a construção de uma
“régua” que possibilitasse a mensuração do entendimento dos estudantes.

5.1- ANÁLISE CATEGÓRICA
Nesse subtópico relatamos como categorizamos os nossos dados para obtermos uma
matriz de resposta estilo escala Guttman. Iniciamos com uma breve exposição do sistema
categórico elaborado, seguido da descrição de como transformamos os dados de segunda
ordem da análise qualitativa em dados dicotômicos. Será explicitado o processo envolvido na
construção do sistema categórico, que foi utilizado para analisar as respostas dos estudantes às
quinze questões dissertativas18 que envolviam as situações físicas relacionadas com o
movimento de um Pêndulo Simples.
O sistema categórico elaborado para a análise dos dados da pesquisa foi inspirado na
análise da estrutura lógica e na ordem hierárquica de abstração proposto por Amantes et al.
(2013), utilizado por Regebe e Amantes (2013) e Porto (2014). Nesse sistema denominado
TCE19, as questões dissertativas foram analisadas segundo uma ordem hierárquica de
entendimentos presentes na própria estrutura conceitual dos argumentos explicitados.

18

Através do uso de questões dissertativas é possível o acesso a pensamentos de ordem superior dos estudantes
(The use of scoring rubrics: Reliability, validity and educational consequences by Anders Jonsson, Gunilla
Svingby).
19
TCE significa, Taxonomia da Complexidade do Entendimento.
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A TCE utilizada neste estudo apresenta um código de rubrica20 que foi utilizado para
analisar a qualidade do entendimento dos estudantes em relação a um determinado domínio de
conhecimento. Um sistema categórico do tipo rubrica se baseia em critérios avaliativos. Esse
sitema utiliza uma escala hierárquica em termos descritivos que faz uma discriminação dentre
os diferentes tipos de entendimento. O entendimento analisado diz respeito à sua qualidade,
onde, no extremo inferior dessa escala, são encontradas características associadas ao menor
nvel de complexidade alcançado pelos estudantes no desempenho das tarefas e, no extremo
superior, encontra-se as caracteristicas associadas ao melhor desempenho que os estudantes
alcançaram na realização dessa mesma tarefa proposta (COELHO, 2011).
De acordo com Jonsson e Svingby (2007), o uso de código de rubricas na
avaliação da aprendizagem em sala de aula ou em outro ambiente físico é inteiramente
confiável, pois avalia o desempenho dos estudantes adicionando qualidade ao processo de
avaliação, seja ela formativa ou somativa. O código de rubrica representa uma ferramenta de
avaliação simples, capaz de descrever níveis de desempenho em tarefas específicas, sendo
utilizado para avaliar resultados de aprendizagem em função do desempenho dos estudantes
diante de uma tarefa dissertativa. O uso de rubricas pode ser de dois tipos: Holística, que
envolve uma avaliação de desempenho geral, ou Analítica, que permite uma avaliação
pormenorizada. Em sala de aula, para avaliar desempenho de estudante, o tipo mais adequado
é a rubrica analítica, pois os resultados podem nortear professores e estudantes sobre possíveis
necessidades de aprendizagem. O uso de rubrica permite um julgamento válido das avaliações
de desempenho dos estudantes sem sacrificar sua confiabilidade (JONSSON e SVINGBY,
2007; REZAEIA e LOVORNB, 2010).
O sistema categórico que utilizamos em nossa pesquisa é semelhante ao
desenvolvido por Amantes (2009) para analisar o entendimento dos estudantes do ensino
médio sobre o princípio de funcionamento de uma televisão. A contrução desse sitema
envolveu uma leitura das respostas dos estudantes identificados por uma determinada
numeração, o que garante a privacidade e anonimato dos participantes da pesquisa.
Sequencialmente, elencamos os principais conceitos mobilizados nas respostas: força,
período, freqüência e relação entre grandezas (massa, comprimento, energia, velocidade entre
outras). Feito esse levantamento, vários níveis de entendimento foram delineados, tendo em

20

Rubrica é um conjunto de critérios para as atribuições de classificação. (Reliability and validity of rubrics for
assessment through writing. By Ali Reza Rezaeia, Michael Lovorn).
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vista a acepção acadêmica e a perspectiva docente. A partir desse sistema, categorizamos as
respostas. Segundo Coelho (2011), o entendimento da mais alta complexidade evidenciado
em um determinado tema não corresponde necessariamente ao sistema de explicação mais
sofisticado encontrado para analisar outras respostas de estudantes, pois todo e qualquer
sistema de explicação pode ser aprimorado. O sistema categórico que utilizamos é exposto no
Tabela 01, no qual o modelo de construção explicita o aumento da complexidade do
entendimento em cada um dos conceitos/temas mobilizados nas respostas, ao mesmo tempo
em que algumas resposta típicas, relacionadas a cada uma das categorias elencadas, são
apresentadas.
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Conceito

Questão

Classificação
Categoria

Exemplos

Q1F1:Tração e/ou peso seguido de
equívoco.

“Peso, tração do fio e normal”.
(Estudante 18)

Período

Determine o período de
oscilação de um pêndulo
simples com 2,0m de
comprimento, que executa
pequenas oscilações em um
local onde a aceleração da
gravidade vale 10m/s2.
Despreze influências do ar
e considere π=3.

Nível

Força

Faça a descrição das forças
que agem no movimento
oscilatório de um pêndulo
simples.

Nível

Q1F2:Tração e peso expresso de modo
adequado.

“Tração e peso.”
(Estudante 01)

Q1F3:Tração e alguma componente do
peso.

“Tração e a componente x do peso.”
(Estudante 12)

Q1F4:Tração e as duas componentes
do peso.

Tração e as componentes da força peso nas direções “x” e “y”.
(Estudante 96)

Q1F5:Tração e peso com explicação
destas forças.

(...)tração(T) exercida pelo fio e o peso(P), que pode ser
decomposto segundo as direções da tangente e da normal à
trajetória.
(Estudante 113)

Q10P1:Deu a resposta correta sem
cálculo.

T = 2,7 s
(Estudante 33)

Q10P2:Colocou a equação
corretamente porém a dedução/
resposta está equivocada.

T=2π√L/g →T= 2.5√2/10→T= 2√2
(Estudante 25)

Q10P3:Colocou a equação correta,
dedução/ resposta correta.

L=20; g=10; π=3
T=2π√L/g→ T= 2.3√2/10= 6√0.2= 2,68s
Estudante (112)
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Questões que
solicitam
relação entre
grandezas:

Questão
Um pêndulo simples de
comprimento L, tem um
período de oscilação T,
num determinado loca. Para
que o período de oscilação
passe a valer 2T, no mesmo
local, o comprimento do
pêndulo deve ser
aumentado em quanto?

Classificação

Nível

Tema

Q9RG1:Tem ideia de proporção de
forma adequada, mas não expressa a
equação/relação equivocada.

(Para que o período de oscilação passe a valer 2s, o comprimento
também tem que valer 2L).
(Estudante 114)

Q9RG2:Expressa a equação
adequadamente mas erra a relação
equivocada.

T= 2π√L/g=2L
(Estudante 117)

O período de um pêndulo simples é T=2π√L/g onde o período T é
diretamente proporcional a raiz quadrada do comprimento L. T α
√L e para duplicar o período (2T) o comprimento precisa
quadruplicar (4L)
(Estudante 109)
Tabela 01: Temas, entendimentos e respostas típicas do sistema categórico sobre o movimento de um pêndulo simples.
Fonte: Dados da pesquisa
Q9RG3:Expressa a equação e acerta a
relação.
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5.2- TRANSFORMAÇÃO DOS DADOS CATEGÓRICOS EM
DADOS DICOTÔMICOS.
O sistema categórico utilizado permitiu acessar qualitativamente o entendimento dos
estudantes. No entanto, para que estes estudantes fossem posicionados em uma escala
contínua e intervalar de entendimento, ou seja, para que fosse possível a construção de uma
“régua” para mensurar o entendimento, foi necessária a condução da modelagem Rasch. Para
conduzir esta modelagem os dados resultantes das três ondas de coleta foram transformados
em um sistema de respostas dicotômicas.
Os dados que foram obtidos com a utilização da TCE representam a matriz de
respostas dos estudantes codificada, a qual foi construída de acordo com as categorias dos
níveis de complexidade do entendimento. A Tabela 02 corresponde à construção de um
sistema de itens dicotômicos, a qual consiste em atribuir o valor 1 para a categoria
correspondente ao maior nível de complexidade alcançada pelo estudante, compreendendo,
assim, todas as categoria precedentes. Às categorias de mais alta complexidade que não foram
atingidas pelo estudante é atribuído o valor 0.
Na Tabela 02, por exemplo, o estudante 12, apresenta uma determinada compreensão
sobre forças no movimento de um pêndulo simples. Para ele, as forças que agem no
movimento são a tração e alguma componente da força peso, porém, ele não define qual a
componente da força peso que atua no movimento, tampouco dá uma explicação, mesmo que
sucinta, sobre a natureza destas forças.
Estudante
12

Conceito: Força
Q1F1

Q1F2

Q1F3

Q1F4

Q1F5

1

1

1

0

0

Tabela 02: Transformação de categorias em dados dicotômicos.
Fonte: Dados da pesquisa

A resposta do estudante 12 neste item do teste de conhecimento pertence à categoria
Q1F3, que corresponde a um nível de entendimento mediano. Por se tratar de uma escala
cumulativa, o estudante foi pontuado com 1 nas categorias Q1F1, Q1F2 e Q1F3, sendo que
Q1F3 corresponde à categoria de maior nível de complexidade atingida. Fazendo uma análise
entre as categorias, a categoria Q1F2 é mais complexa que a Q1F1 e menos complexa que a
Q1F3.
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Feita a transformação do sistema de categorias hierárquicas em um sistema de dados
dicotômicos, consideramos que cada uma das categorias corresponderia a um item de uma
escala, portanto a escala seria composta por 11 itens pontuados como 0 ou 1 (correspondendo
aos 11 códigos utilizados para o processo de categorização das respostas dos estudantes
durante a análise das questões dissertativas).
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CAPÍTULO 06
6.1 – MODELAGEM E ANÁLISE CLÁSSICA DOS DADOS
Neste capítulo fazemos um relato de como nossos dados foram modelados e quais os
métodos utilizados na análise quantitativa clássica. Trazemos uma exposição dos princípios
da modelagem, apresentando o desenho dos modelos e a explicitação dos testes de
conhecimento realizados. Na conclusão do capítulo faremos uma discussão em relação à
opção de modelo adotado para a análise.

6.1.1- Descrição dos Modelos e Testes Clássicos
A investigação do desempenho dos estudantes nos testes de conhecimento demandou a
escolha de modelos estatísticos capazes de descrever nossos dados, que inicialmente
consistiam em uma matriz na qual foram computadas as respostas certas e erradas dos
estudantes. O modelamento refere-se à análise da adequação de um modelo já estabelecido
por teoria a esses dados. Ou seja, a possibilidade de avaliar o comportamento de um dado
parâmetro da população e dos itens investigados em função do que se espera teoricamente que
ocorra quando um modelo específico é adotado. Nesta seção, apresentamos o processo de
ajuste das escalas desenvolvidas com o intuito de estimar o entendimento dos estudantes nas
diferentes ocasiões de coleta de dados da pesquisa. Para que ocorresse a construção dessas
escalas, foi conduzida a análise Rasch para dados dicotômicos utilizando o software Winsteps
(LINACRE e WRIGHT, 2000).
O Winsteps foi originalmente criado e desenvolvido por Benjamin Wright e Jonh
Linacre da Universidade de Chicago no decorrer da década de 80. Mesmo com a inserção de
atualizações e mudanças, os programadores mantiveram as características originais do modelo
primitivo em todas as versões anteriores. Uma análise Rasch utilizando o Winsteps requer
que, primeiramente, o usuário crie um arquivo de controle que especifique os parâmetros do
modelo, a estrutura de dados e o formato de saída, utilizando uma linguagem especial de
controle Winsteps. Este arquivo de controle é salvo no formato arquivo texto e, em seguida,
podendo ser executado a partir do Winsteps. Os dados a serem analisados podem ser tanto
anexados ao final do arquivo controle quanto armazenado em um arquivo Excel, permitindo a
análise gráfica. Todas as versões de Winsteps requerem Windows 98 ou superior (LINACRE
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e WRIGHT, 2000; SICK, 2009). A verificação do ajuste dessas escalas foi feita levando-se
em consideração critérios como a invariância da escala, o ajuste dos itens ao modelo
desenvolvido, a fidedignidade da escala e a unidimensionalidade da escala (AMANTES,
2009). O primeiro critério foi analisado por meio da Curva Característica do Item (CCI), para
itens das escalas por meio das diferentes posições dos grupos de desempenho nesta curva.
A CCI descreve a relação existente entre a probabilidade de resposta correta de um
determinado item e a capacidade da escala. Para um item de teste com um determinado grau
de dificuldade, P(θ) é a probabilidade de a resposta ser correta. A probabilidade de uma
resposta ser correta aproxima-se de zero para baixos níveis de proficiência e aumenta à
medida que os níveis de proficiência aumentam. Assim, cada teste tem uma curva
característica própria, pois cada item tem um determinado nível de dificuldade. Para níveis
mais elevados P(θ) se aproxima do valor 1. A dificuldade de um item (índice de localização) é
definida a partir de uma escala de proficiência. Os itens mais fáceis são definidos como de
baixa dificuldade e os itens mais difíceis são considerados de alta dificuldade. Ao fazer a
discriminação de um item é preciso que seja exposta a diferença entre as proficiências que
estão abaixo e acima deste item. O índice de discriminação reflete o grau de inclinação da
curva característica em uma seção média, logo, quanto mais inclinada for a curva, maior a
discriminação do item. Conseqüentemente, quanto mais plana a curva, menor a capacidade de
discriminar pessoas com mais alta proficiência e pessoas com mais baixa proficiência. Nesse
caso P(θ) de uma resposta correta será quase igual para proficiências altas e baixas.
A utilização de uma curva característica serve para definir a qualidade técnica de um
item. Um item só será considerado válido se conseguir acessar adequadamente o que se quer
medir. Já sabemos que o fato de um estudante acertar um determinado item proposto
dependerá exclusivamente de sua proficiência (traço latente). É como se cada sujeito
assumisse uma determinada posição (correspondente a um número) em uma escala intervalar
de proficiência representada pela letra βn. Para cada nível de proficiência é atribuída certa
probabilidade de o respondente alcançar a resposta correta (BAKER, 2001). Plotando-se o
gráfico de P (θ) em função de θ obtemos a CCI, que está representada no gráfico 01.
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Gráfico 01: Curva Característica do Item – CCI. Fonte: Amantes (2005)

A CCI é representada pelo modelo matemático da função acumulativa
logística21. A equação logística é definida pela equação:
𝑃 𝑡 =𝑎

1 + 𝑚𝑒 −𝑡/𝑟
1 + 𝑛𝑒 −𝑡/𝑟

Para parâmetros reais a, m, n e t. Essa função que foi inicialmente utilizada em 1950
por sua simplicidade e forte poder de explicitação dos parâmetros que a constituí, foi
amplamente disseminada (AMANTES, 2005).
A análise dos outros critérios levou em consideração as estatísticas resultantes da
análise Rasch (a estatística SPSS/ANOVA, o coeficiente de separação entre as pessoas e a
análise da variância). O software Statistical Package for Social Science for Windows (SPSS)
(GUIMARÃES, 2011) é utilizado na análise estatística clássica de dados, em um ambiente
acessível, o qual comporta menus e janelas de diálogo, para realizar os testes pretendidos.
Uma das facilidades de uso do SPSS é que nele podemos criar um novo banco de dados no
próprio programa ou importar de outro software, como Excel, Acess e DBase. Durante a
utilização do software SPSS é possível a realização de alguns testes de hipótese, assim,
fizemos uso do teste Analysis of Variance (ANOVA).
A ANOVA é um teste paramétrico que possui estimativas de parâmetros. É
utilizado quando o pesquisador quer verificar se existem diferenças significativas entre as
amostras a serem analisadas (AMANTES, 2005). O teste ANOVA foi utilizado para testar a
diferença entre a média do estado inicial e o ganho no entendimento dos estudantes que
realizaram atividades em diferentes laboratórios. Ele indica a probabilidade de que a hipótese
21

A função logística ou curva logística modela a função sigmóide de crescimento de um conjunto P. Conforme
http://pt.wikipedia.org/wiki/
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nula seja verdadeira, ou seja, probabilidade de que nenhuma diferença existe entre quaisquer
dos grupos (GUIMARÃES, 2011). Com o teste ANOVA é possível fazer, simultaneamente, a
análise de equivalência das médias atingidas pelos estudantes pertencentes aos dois grupos em
análise utilizando variáveis continuas: os que fizeram atividade em um laboratório concreto e
os que fizeram a atividade em um laboratório virtual.
Esse procedimento designa a probabilidade das médias serem equivalentes, por isso,
em um intervalo de confiança de 95%22, a probabilidade maior que 0,05 (nível de
significância), ou seja, (p > 0,05) indica que não há diferença entre as médias dos dois grupos,
ou seja, há homogeneidade da variação. Se o valor da probabilidade for menor que 0,05 (p <
0,05) é aceito que

pelo menos uma das médias seja diferente. Fixando um nível de

significância de 5% à amostra e admitindo que os testes realizados eram independentes, a
probabilidade de tomar uma decisão conjunta seria dada por: P(Decisão conjunta correta)= (1 - α)k = (1
– 0,05)2 = 0,952 = 0,9025, o que significa dizer que a probabilidade de nossa amostra de dados
conter erros é de: (1 – P) = (1 – 0,9025) = (0,0975(x100%)) = (9,75%.) Os resultados da
aplicação do teste ANOVA serão apresentados e discutidos na Análise 03. Como
pressupostos de aplicação na análise da variância simples com efeitos aleatórios para
populações com a mesma variância (hipótese nula do teste de homogeneidade), utilizou-se o
teste Levene23.

22

Adotam-se como de significativa relevância, resultados que indicam 95% de precisão.
Testa a hipótese de variância homogênea e os efeitos entre grupos, ou seja, o teste F verifica se as médias
diferem significativamente.
23
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CAPÍTULO 07
ANÁLISE II-EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO
A análise II compreende às etapas através das quais o progresso no entendimento foi
investigado. Analisamos esse progresso em duas perspectivas, como já citado anteriormente:
em termos dos itens e em termos da proficiência. Essas três análises subtendem características
diferentes, logo, são reportadas em três sub-seções: Na primeira sub-seção expomos as
análises realizadas do contexto de atividades a partir dos Mapas de Episódios. Na segunda
sub-seção apresentamos o sistema categórico elaborado para categorizar as respostas dos
estudantes às questões de natureza discursiva. Relatamos como nossos dados foram
modelados para que pudéssemos realizar a análise qualitativa e quantitativa. Buscamos
confirmar se houve aprendizagem devido às intervenções e também identificar a natureza do
entendimento construído (procedimental/conceitual). Na terceira sub-seção analisamos quais
os conceitos que foram mais difíceis antes e após a intervenção.Para isso interpretamos os
mapas de itens das três ondas de medidas. Finalizamos com uma síntese dos resultados
encontrados nessa parte da análise.

7.1- ANÁLISE DO CONTEXTO
A análise realizada a partir dos Mapas de Episódio buscou, sobretudo, sistematizar as
informações registradas no nosso Diário de Bordo. Essas informações descreveram o contexto
no qual as atividades práticas foram realizadas, identificando elementos que indicassem
possíveis preditores de aprendizagem. Para procedermos com essa análise fizemos a
separação das turmas. Essa decisão foi tomada em virtude de cada turma possuir um perfil
específico. Para cada turma avaliamos os elementos especificados nos mapas de episódios:
observações gerais da turma, particularidade em relação às atividades realizadas na aula
prática, particularidade em relação à dinâmica das aulas práticas e particularidade em relação
ao tipo de laboratório onde a atividade prática foi realizada.
Caracterizamos o contexto de ensino através das observações gerais que, nos mapas de
episódio, correspondem a um relato particularizado de como a aula prática foi conduzida
durante a realização das atividades. As sequência descritas correspondem à dinâmica da aula,
sendo as etapas reportadas de acordo com a ordem de realização das atividades. O parâmetro
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dos mapas de episódio nos forneceu um resumo das atividades e uma descrição de como
ocorreu a aula.
No Quadro 03 podemos verificar informações segundo as observações gerais das aulas
práticas realizadas. A descrição dessas seqüências nos indica que a qualidade da atividade
educativa impacta na aprendizagem dos estudantes; as informações das aulas constituem
fatores decisivos na promoção das reflexões sobre a atividade prática experimental.
Observando o Quadro 02 é possível verificar que a maioria dos estudantes se
propuseram a participar das atividades práticas. Uma informação relevante sobre a realização
dessas atividades práticas é que deviam participar somente das atividades realizadas no
ambiente de natureza material, já que é uma atividade prevista no cronograma da disciplina de
Física na Instituição, correspondente a 20% da nota total da Unidade Didática. Assim, no
ambiente de atividade prática material os estudantes tiveram que elaborar um relatório pessoal
e outro em grupo: o individual fazia parte da pesquisa aplicada e o construído em grupo foi
entregue para os professores das respectivas turmas corrigirem e atribuírem notas, pois, fazia
parte das atividades avaliativas.
É possível notar nas observações gerais que as turmas não diferiram muito em nível de
engajamento. A maioria dos estudantes demonstrou interesse nas atividades, apesar de alguns
se mostrarem bastante dispersos. Não temos parâmetros suficientes para fazer essa análise
para a turma 03.
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Natureza do laboratório

Turma
01

02
03

Material

04

05

06

01

Observações gerais
Antes do inicio das atividades foi entregue à professora o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As atividades tiveram inicio
com todos os estudantes presentes. Os estudantes começaram as atividades mantendo silêncio. Alguns logo nas primeiras perguntas
foram respondendo os questionamentos. Uma estudante no momento da resolução das questões simulou com a mão o movimento do
pêndulo simples. Outra estudante não demonstrou qualquer interesse na atividade, ainda colando do colega que estava à frente. Uma
das estudantes que estava dispersa entregou logo a atividade enquanto que outra ficou colando. Com exceção das duas estudantes, o
restante da turma se mostrou interessada.
No momento da entrega do termo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, alguns estudantes mostraram curiosidade e
expectativa com relação à pontuação a ser atribuída à realização das atividades. Devido à quantidade de estudantes no ambiente e a
dispersão da turma não foi possível fazer anotações acerca do contexto da sala de aula.
Antes do inicio das atividades foi entregue à professora o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os estudantes durante a
realização das atividades demonstraram bastante engajamento. No inicio do trabalho prático os grupos gastaram tempo lendo o
roteiro de atividades experimentais. O grupo denominado de 01 foi o primeiro a começar a manipular o kit experimental. Duas
estudantes do grupo 02 e 03 começaram a mexer no dispositivo móvel tentando acessar possíveis respostas dos desafios com o uso da
internet, mas foram advertidas pela pesquisadora sobre a importância de os estudantes explicitarem o seu entendimento. Os
integrantes do grupo 04 começaram a brincar com o kit experimental, porém seqüencialmente começaram a manipulá-lo com o
objetivo correto. Dois integrantes do grupo 03 não demonstraram domínio de conteúdo e argumentaram ter faltado à aula teórica.
A aula começou com cerca de 10 estudantes. Durante a realização das atividades um dos estudantes perguntou à pesquisadora se no
pêndulo simples existia a força normal. Uma das estudantes questionou a pesquisadora sobre o modo como o relatório de atividades
deveria ser construído. Um dos grupos de atividades demonstrou um comportamento atípico, durante a realização do trabalho prático,
pois fazia comentário sobre um assunto da vida cotidiana sem nenhuma relação com a atividade em desenvolvimento. O grupo
denominado de 01 fez um questionamento bastante relevante: “Será se o cálculo da velocidade pode ser determinado pela energia
mecânica do conjunto?”. Integrantes do grupo 01 demonstravam bastante ansiedade para encontrar a resolução dos desafios. O grupo
denominado de 05 teve dificuldade de calcular o valor da aceleração da gravidade local.
Os estudantes mantiveram discussões acaloradas sobre o funcionamento de um pêndulo simples. Em alguns momentos a pesquisadora
era solicitada para tentar resolver alguns conflitos de opinião. A pesquisadora sugerira aos grupos que tentassem chegar a uma
conclusão entre os próprios componentes do grupo. Os integrantes do grupo 04 tiveram dificuldade em entender o modelo de relatório
de atividades práticas que deveria ser entregue à pesquisadora, ela teve que explicar os objetivos da pesquisa e o que propõe uma
atividade de natureza investigativa.
A turma começou com dois estudantes. Os estudantes se mantiveram concentrados durante todo o tempo de atividades. Não
demonstraram resistência à natureza da atividade que seria realizada. Fizeram discussões sobre o assunto para a realização de todos os
desafios propostos.
Apesar de a turma ter 17 integrantes, somente 11 participou da atividade no laboratório com kit de natureza virtual. Uma
particularidade desta turma é que todos os componentes que participaram da atividade eram do sexo feminino. Quando os 04
estudantes do sexo feminino foram questionados sobre a ausência argumentaram não ter interesse em fazer a atividade. A
pesquisadora conversou com o professor da turma sobre a ausência dos 04 estudantes e a possível explicação vista pelo professor foi o
fato de estes estudantes já estarem passados na unidade temática. As estudantes não questionaram o tipo de roteiro utilizado. No
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02

Virtual

03
04

05

06

grupo 01 uma das estudantes pergunta sobre a definição de ângulo no ambiente virtual. Uma das estudantes tenta se comunicar com
outra integrante do grupo 02, mas é interrompida pela pesquisadora. Os integrantes do grupo demonstraram curiosidade frente ao
novo ambiente apresentado. Grupo 01, aulas 05 e 06: Estudantes não questionaram o tipo de roteiro utilizado. Grupo 02, aulas 05 e
06: Uma das estudantes do grupo orienta a outra para que os pêndulos do Desafio 01 saiam do mesmo lugar (referencial). Grupo 02,
aulas 05 e 06: Massa... Dá para estudar outras disciplinas utilizando esse ambiente. Grupo 02, aulas 05 e 06.
Alguns estudantes chegaram após o inicio das atividades. Um dos estudantes estava consultando informações na internet. Os demais
estudantes procederam a resolução do questionário. Alguns estudantes demonstraram interesse na realização das atividades. Uma das
estudantes perguntou à pesquisadora como colocar os dois pêndulos simples para começar a oscilar no mesmo instante. A maioria dos
estudantes discutiu sobre a realização da atividade. Um dos estudantes ficou durante toda a realização da atividade com o fone no
ouvido.
Devido a problemas com a conexão de alguns computadores à rede internet, a pesquisadora teve que remanejar grupos e buscar
suporte técnico. Assim, as atividades começaram com certo atraso e os registros no diário de bordo não foram possíveis de ser
realizado.
Antes do inicio das atividades foi entregue à professora o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Durante a realização da
atividade uma das estudantes perguntou se poderia consultar a internet em busca de auxilio para a resolução dos desafios, mas a
pesquisadora informou que as respostas fornecidas pelos estudantes deveriam ser resultado do entendimento de cada estudante.
Alguns estudantes ultrapassaram o tempo de aula, precisando que a pesquisadora anunciasse o tempo de término da aula com
tolerância de 10 minutos.
Antes do inicio das atividades foi entregue à professora o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Durante a realização das
atividades os estudantes mantiveram-se concentrados tentando resolver as questões. A turma demonstrou bastante interesse no
manuseio das simulações.
Antes do inicio das atividades foi entregue à professora o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A turma mostrou-se surpresa
com a simulação e os estudantes tiveram bastante agilidade no manuseio do ambiente virtual. Três integrantes do grupo 03 antes de
começar a manipular o kit experimental fizeram uma discussão sobre o funcionamento de um pêndulo simples, como se estivessem
fazendo uma revisão do assunto explicado em sala de aula pelo professor. Um dos integrantes do grupo 04 alerta os colegas sobre a
necessidade de fazer registros na folha de papel sobre as conclusões que eles chegam para posterior elaboração da resposta final ao
desafio proposto. Os integrantes do grupo 03 continuaram as discussões durante a manipulação do kit experimental então um deles
pergunta ao outro: “Você não assistiu a aula não? O grupo 01 teve maior dificuldade na resolução dos desafios.
Quadro 02: Seqüência de observação das aulas práticas. Fonte: Dados da Pesquisa
Fonte: Dados da pesquisa
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As discussões sobre o tipo de atividade realizada nas aulas práticas nos fornecem
informações a cerca da aceitabilidade dos estudantes ao estilo de roteiro elaborado. O Quadro
03 nos traz informações sobre o comportamento dos estudantes ao terem contato com um
“novo” estilo de elaboração de situação problema. É possível verificar que:
Turma 01- No primeiro dia de aula prática, no ambiente material, os estudantes não
questionaram o modelo do roteiro de atividades práticas. A reclamação foi feita no momento
da utilização da simulação computacional. Fatores como medo e ansiedade podem ter
contribuído para a insegurança dos estudantes diante do novo ambiente de aprendizagem
(quer dizer, novo para os estudantes enquanto ambiente de ensino, porém no cotidiano de
cada um é comum o uso de ambientes virtuais). Devido ao fator tempo reduzido, não foi
possível a aplicação de uma coleta piloto de dados.
Turmas 02 e 03- não possuem informações suficientes para essa parte da análise.
As turmas 04, 05 e 06, apesar de alguns estudantes terem dificuldade de entender os
desafios propostos, não demonstraram resistência ao estilo de roteiro utilizado. As
observações listadas nessa análise parcial indicam que o estilo de questões de natureza
investigativa não foi um empecilho à realização da atividade prática.
Natureza do
laboratório
Material
Virtual
Material
Virtual
Material
Virtual
Material
Virtual
Material
Virtual
Material
Virtual

Turma

Particularidade em relação às atividades realizadas na aula prática.

01
01

Alunos não questionaram a natureza da atividade.
Estudantes perguntaram se poderiam usar um roteiro de atividades tradicionais para
a utilização do kit experimental. Grupo 05, aula 05 e 06.

02
Não foi possível fazer anotações acerca do contexto da atividade.
02
Alunos não questionaram a natureza da atividade.
03
Os estudantes demonstraram bastante engajamento.
03
Não foi possível fazer anotações acerca do contexto da atividade.
04
Estudantes não questionaram o tipo de atividade a ser realizada.
04
Alunos não questionaram a natureza da atividade.
05
Alguns estudantes tiveram dificuldade em interpretar os desafios propostos.
05
Alunos não questionaram a natureza da atividade.
06
Não demonstraram resistência à natureza da atividade que seria realizada.
06
Alunos não questionaram a natureza da atividade.
Quadro 03: Particularidade em relação às atividades realizadas na aula prática.
Fonte: Dados da pesquisa

O Quadro 04 trouxe informações sobre a dinâmica das aulas práticas. Com exceção
das turmas 02 e 03 que não teremos informações suficientes para fazer um pareamento das
atividades realizadas nos dois ambientes, todas as turmas evidenciaram que o modelo de
roteiro com questões investigativas suscita a interação interpessoal.
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Natureza do
laboratório
Material

Turma

Particularidade em relação à dinâmica das aulas práticas.

01

Uma das estudantes pergunta sobre a definição de ângulo no ambiente
virtual. Outra estudantes tenta se comunicar com outra integrante do
grupo 02, mas é interrompida pela pesquisadora. Grupo 01, aulas 05 e
06. Uma das estudantes do grupo orienta a outra para que os pêndulos do
Desafio 01 saiam do mesmo lugar (referencial). Grupo 02, aulas 05 e 06.
Uma estudante questiona o cálculo do valor do “g” alegando que teria
que dar o valor exato ao encontrado em livro - texto por exemplo. Grupo
03, aula 05 e 06. Uma das integrantes foi abordada pela pesquisadora no
momento em que tentava encontrar os Desafios do roteiro de atividade
na rede da internet. Após a abordagem as integrantes do grupo
argumentaram não terem capacidade para responder os desafios
propostos. Grupo 04, aula 05 e 06. Grupo muito passivo, executaram as
atividades de modo mecânico. Uma das integrantes do grupo foi flagrada
conferindo as respostas na rede. Grupo 05, aula 05 e 06.

Virtual

01

Material

02

Virtual

02

Material

03

Virtual
Material

03
04

Virtual

04

No grupo 01 uma das estudantes pergunta sobre a definição de ângulo
no ambiente virtual. Uma das estudantes tenta se comunicar com outra
integrante do grupo 02, mas é interrompida pela pesquisadora. Os
integrantes do grupo demonstraram curiosidade frente ao novo ambiente
apresentado. Grupo 01, aulas 05 e 06: Grupo 02, aulas 05 e 06: Uma das
estudantes do grupo orienta a outra para que os pêndulos do Desafio 01
saiam do mesmo lugar (referencial). Grupo 02, aulas 05 e 06: Massa...
Dá para estudar outras disciplinas utilizando esse ambiente. Grupo 02,
aulas 05 e 06.
Devido à quantidade de estudantes no ambiente e a dispersão da turma
não foi possível fazer anotações acerca do contexto da sala de aula.
Alguns estudantes chegaram após o inicio das atividades. Um dos
estudantes estava consultando informações na internet. Os demais
estudantes procederam a resolução do questionário. Alguns estudantes
demonstraram interesse na realização das atividades. Uma das estudantes
perguntou à pesquisadora como colocar os dois pêndulos simples para
começar a oscilar no mesmo instante. A maioria dos estudantes discutiu
sobre a realização da atividade. Um dos estudantes ficou durante toda a
realização da atividade com o fone no ouvido.
No inicio do trabalho prático os grupos gastaram tempo lendo o roteiro
de atividades experimentais. O grupo denominado de 01 foi o primeiro a
começar a manipular o kit experimental. Duas estudantes do grupo 02 e
03 começaram a mexer no dispositivo móvel tentando acessar possíveis
respostas dos desafios com o uso da internet, mas foram advertidas pela
pesquisadora sobre a importância de os estudantes explicitarem o seu
entendimento. Os integrantes do grupo 04 começaram a brincar com o
kit experimental, porém seqüencialmente começaram a manipulá-lo com
o objetivo correto. Dois integrantes do grupo 03 não demonstraram
domínio de conteúdo e argumentaram ter faltado à aula teórica.
Os registros no diário de bordo não foram possíveis de ser realizado.
Durante a realização das atividades um dos estudantes perguntou à
pesquisadora se no pêndulo simples existia a força normal. Uma das
estudantes questionou a pesquisadora sobre o modo como o relatório de
atividades deveria ser construído. Um dos grupos de atividades
demonstrou um comportamento atípico, durante a realização do trabalho
prático, pois fazia comentário sobre um assunto da vida cotidiana sem
nenhuma relação com a atividade em desenvolvimento. O grupo
denominado de 01 fez um questionamento bastante relevante: “Será se o
cálculo da velocidade pode ser determinado pela energia mecânica do
conjunto?”. Integrantes do grupo 01 demonstravam bastante ansiedade
para encontrar a resolução dos desafios. O grupo denominado de 05 teve
dificuldade de calcular o valor da aceleração da gravidade local.
Durante a realização da atividade uma das estudantes perguntou se
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Material

Virtual

Material

Virtual

poderia consultar a internet em busca de auxilio para a resolução dos
desafios, mas a pesquisadora informou que as respostas fornecidas pelos
estudantes deveriam ser resultado do entendimento de cada estudante.
Alguns estudantes ultrapassaram o tempo de aula, precisando que a
pesquisadora anunciasse o tempo de término da aula com tolerância de
10 minutos.
05
Os estudantes mantiveram discussões acaloradas sobre o funcionamento
de um pêndulo simples. Em alguns momentos a pesquisadora era
solicitada para tentar resolver alguns conflitos de opinião. A
pesquisadora sugerira aos grupos que tentassem chegar a uma conclusão
entre os próprios componentes do grupo. Os integrantes do grupo 04
tiveram dificuldade em entender o modelo de relatório de atividades
práticas que deveria ser entregue à pesquisadora, ela teve que explicar os
objetivos da pesquisa e o que propõe uma atividade de natureza
investigativa.
05
Durante a realização das atividades os estudantes mantiveram-se
concentrados tentando resolver as questões. A turma demonstrou
bastante interesse no manuseio das simulações.
06
A turma começou com dois estudantes. Os estudantes se mantiveram
concentrados durante todo o tempo de atividades. Não demonstraram
resistência à natureza da atividade que seria realizada. Fizeram
discussões sobre o assunto para a realização de todos os desafios
propostos.
06
A turma mostrou-se surpresa com a simulação e os estudantes tiveram
bastante agilidade no manuseio do ambiente virtual. Três integrantes do
grupo 03 antes de começar a manipular o kit experimental fizeram uma
discussão sobre o funcionamento de um pêndulo simples, como se
estivessem fazendo uma revisão do assunto explicado em sala de aula
pelo professor. Um dos integrantes do grupo 04 alerta os colegas sobre a
necessidade de fazer registros na folha de papel sobre as conclusões que
eles chegam para posterior elaboração da resposta final ao desafio
proposto. Os integrantes do grupo 03 continuaram as discussões durante
a manipulação do kit experimental então um deles pergunta ao outro:
“Você não assistiu a aula não? O grupo 01 teve maior dificuldade na
resolução dos desafios.
Quadro 04: Particularidade em relação à dinâmica das aulas práticas.
Fonte: Dados da pesquisa.

No Quadro 05 temos informações sobre o tipo de laboratório onde a atividade prática
foi realizada: material e virtual. Podemos perceber que a natureza do ambiente onde a
atividade prática foi realizada não representou um entrave para a aprendizagem dos
estudantes.
Natureza do
laboratório
Material
Virtual

Turma

Material
Virtual

02
02

Material
Virtual
Material
Virtual

03
03
04
04

01
01

Particularidade em relação ao tipo de laboratório onde a atividade prática foi
realizada.
Os estudantes já conheciam o ambiente de laboratório.
Os integrantes dos grupos demonstraram curiosidade frente ao novo ambiente
apresentado.
Os estudantes já conheciam o ambiente de laboratório.
Alguns estudantes demonstraram interesse na realização das atividades. Não
questionaram sobre o ambiente onde a atividade seria realizada.
Os estudantes já conheciam o ambiente de laboratório.
Os registros no diário de bordo não foram possíveis de ser realizado.
Os estudantes já conheciam o ambiente de laboratório.
Os integrantes dos grupos demonstraram curiosidade frente ao novo ambiente
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Material
Virtual

05
05

Material
Virtual

06
06

apresentado.
Os estudantes já conheciam o ambiente de laboratório.
Durante a realização das atividades os estudantes mantiveram-se concentrados
tentando resolver as questões. A turma demonstrou bastante interesse no manuseio
das simulações.
Os estudantes já conheciam o ambiente de laboratório.
A turma mostrou-se surpresa com a simulação e os estudantes tiveram bastante
agilidade no manuseio do ambiente virtual.

Quadro 05: Particularidade em relação ao tipo de laboratório onde a atividade prática foi

realizada. Fonte: Dados da pesquisa.

7.2- ANÁLISE DO ENTENDIMENTO.
A análise descrita a seguir compreende as informações que correspondem ao
progresso no entendimento. O ganho no entendimento será analisado segundo duas
perspectivas: em função da proficiência e em função dos itens. Nesta seção descrevemos as
análises realizadas para a verificação do progresso no entendimento dos estudantes que
participaram das duas primeiras ondas de medida. Tivemos duas amostras de estudantes: Préteste → 87 estudantes e 34 itens; Pós-teste → 87 estudantes e 41 itens. Dos 87 estudantes que
participaram da aplicação dessa atividade de natureza investigativa, 55 haviam realizado
trabalho prático em um ambiente de natureza virtual, e 32 fizeram o trabalho prático no
ambiente de natureza material. O Pós-teste delimita o momento em que as turmas mudam o
ambiente de realização da atividade. De posse das respostas dos estudantes nas duas ondas de
coleta de dados, categorizamos, inicialmente as questões estilo discursiva de ambos os testes.
Transformamos os dados de segunda ordem da análise qualitativa em dados dicotômicos. Às
questões de múltipla escolha e estilo verdadeiro ou falso atribuímos o valor 1 para as
respostas certas e zero para as respostas erradas. Na sequência, montamos uma escala estilo
escala Guttmann para cada onda de medida (teste de conhecimento) para procedermos com a
modelagem Rasch.

O Winsteps modelou os dados nos fornecendo as medidas das

proficiências dos sujeitos, as medidas dos índices de dificuldade dos itens e os mapas de itens
em cada teste de conhecimento aplicado. Diante desses dados buscamos responder a dois
questionamentos:
1- Houve diferença no entendimento dos estudantes no decorrer da aplicação das
atividades investigativas?
2- Qual a natureza a natureza do entendimento (Conceitual x Procedimental) que foi
mais mobilizado nos ambientes material e virtual?

80

A primeira questão foi respondida em função da proficiência dos sujeitos e da
dificuldade dos itens.
Em função da proficiência
Adotamos a evolução do entendimento como a medida do ganho, que é determinada
pela diferença das medidas da proficiência dos estudantes mensuradas pela modelagem Rasch
em instantes diferentes de tempo (ondas de medidas). Nesta sub-seção apresentamos o
desempenho dos estudantes levando-se em consideração as medidas das proficiências dos
mesmos, obtida pela modelagem Rasch para as atividades realizadas nas duas primeiras ondas
de medidas. Admitimos que o entendimento sobre certo conceito é manifestado quando o
mesmo é explicitado no momento da realização de determinadas questões. Consideramos que
o entendimento que os estudantes do Ensino Médio apresentaram ao lidar com problemas
sobre Pêndulo Simples pode ser estimado por meio da proficiência que eles apresentaram
quando aplicaram esses conceitos ao resolver questões, não somente declarando verbalmente
ou por escrito. As diferenças entre as proficiências das pessoas nas duas primeiras ocasiões
nos forneceram o valor do “ganho” no entendimento. Fazendo uma análise da proficiência
em termos de aprendizagem geral, foi obtido um valor de ganho médio de 0,61 logits
(SD=1,19). Consideramos que esse ganho seja na qualidade do entendimento e não somente
na quantidade.
Assim, considerando os limites das escalas (mapas de itens) elaboradas para os dados
do pré-teste e do pós-teste em unidades de logits temos: para os dados do pré-teste o limite
inferior (-5) e limite superior (2); para o teste intermediário o limite inferior de (-3) e o limite
superior de (4).
Pré-teste
Pós-teste

-5

2
-3

4

Observando os extremos das escalas obtidas verificamos que houve um descolamento
das escalas do pré - teste para o pós - teste no sentido positivo, o que é um indício de ganho
no entendimento.
Em função dos itens
Uma maneira de analisar se houve progresso no entendimento é verificar se os itens
ficam mais fáceis de uma ocasião para a outra. A diferença entre os parâmetros dos itens,
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fruto das duas ocasiões de medida, nos fornece o valor do ganho no entendimento.
Trabalhamos com uma escala na qual observamos o parâmetro dos itens.
A segunda questão foi respondida a partir da análise do índice de dificuldade dos itens.
Analisamos os parâmetros dos itens (se ele aumenta ou reduz) para ver a natureza do
entendimento que foi mais mobilizado, se conceitual ou procedimental. Realizando uma
análise integrada dos 41 itens do Pós-teste podemos fazer uma descrição sobre a dificuldade
de entendimento dos conceitos associados a esses pelos estudantes.
Para verificarmos a natureza do entendimento (Conceitual x Procedimental) que foi
mais mobilizado nos ambientes material e virtual fizemos uma análise do índice de
dificuldade dos itens. A partir da classificação dos itens do pré-teste e do teste intermediário
em conceitual e procedimental, computamos o ganho individual de cada teste realizado,
separando o ganho no nível procedimental do nível conceitual. Assim, computamos os

Procedimental
pré-teste

Procedimental
pós-teste

Conceitual
pré-teste

Conceitual
pós-teste

Procedimental

Conceitual

Média

0,057143

-0,07062

-0,27333

0,252222

0,127768

0,525556

Desvio
padrão(SD)

seguintes valore em unidades de logits expressos no Quadro 06:

0,733625

1,238672

1,781939

1,302645

Quadro 06: Análise de ganho no entendimento em nível procedimental e conceitual
Fonte: Dados da pesquisa

Analisando os dados constantes no Quadro 06 provenientes das duas primeiras ondas
de coleta de dados observamos ganho no entendimento tanto em nível procedimental como
conceitual.

Os itens analisados englobaram dados de estudantes que haviam realizado

atividade no ambiente virtual e estudantes que haviam realizado atividade no ambiente
material. O que é observado não é o sujeito (estudante), mas sim o item.
Verificamos que a média de ganho no entendimento dos estudantes que responderam
o pré-teste e o teste intermediário diferiu em nível procedimental e conceitual. É possível
identificar que o ganho no entendimento em nível conceitual foi maior que o entendimento
em nível procedimental. Encontramos valores de média igual a 0,0571logits (SD=0,734) para
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o entendimento procedimental e média de -0,273 logits (SD=1,782) para o entendimento
conceitual no Pré-teste.
Os dados do Pós-teste forneceram valores de média igual a -0,071 logits (SD=1,239)
para o entendimento procedimental e média igual a 0,252

logits (SD=1,303) para o

entendimento conceitual. Fizemos o teste de homogeneidade e verificamos que o índice de
dificuldades do entendimento de natureza procedimental difere do entendimento de natureza
conceitual. Assim, não foi possível a realização do teste ANOVA, que é um teste paramétrico.
Verificamos que as variâncias do entendimento de natureza procedimental e conceitual
são respectivamente 0,127768 e 0,322847. Apesar de não realizarmos a ANOVA para
verificar a significância estatística da diferença do ganho no entendimento sobre aspectos
procedimentais e conceituais, tivemos com essa análise indícios de que a realização da
atividade investigativa, em ambos os ambientes, mobilizou mais entendimento em nível
conceitual do que em nível procedimental. Para uma afirmação mais categórica a esse
respeito, seria necessária uma análise mais consistente com uma amostra maior e com testes
mais específicos em relação a esses parâmetros (conceitual e procedimental).
O perfil dos grupos de progresso pode ser resumido e mais facilmente analisado pelo
Gráfico 02:

Cálculo da média de desempenho
0,6
0,5
0,4
0,3
média

0,2

média

0,1
0
-0,1

MPPRE

MPPOS

MCPRE

MCPOS

-0,2

Delta
PROC

Delta
CONC

-0,3
Gráfico 02: Cálculo de médias de desempenho. Fonte: Dados da pesquisa

MPPRE→média procedimental pré-teste.
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MPPOS→média procedimental pós-teste.
MCPRE→média conceitual pré-teste.
MCPOS→média conceitual pós-teste.
Delta PROC→ delta procedimental.
Delta CONC→delta conceitual.
Nesse gráfico observamos que ocorreram variações nas médias dos itens de natureza
procedimental e dos itens de natureza conceitual. No entanto, o delta relativo à medida
conceitual foi cerca de quatro vezes maior que o delta referente à medida procedimental.
Dessa forma, temos uma forte hipótese que esse tipo de atividade desenvolve nos alunos
maior entendimento do ponto de vista de conceituação e definição dos fenômenos, uma vez
que eles tiveram um desempenho maior nas questões em que tinham que explicitar seu
entendimento. Esse desempenho foi avaliado tanto em relação à qualidade dos conteúdos que
foram explicitados nas respostas quanto à adequação dos preceitos acadêmicos e incorporação
de linguagem científica, avaliados na taxonomia já descrita anteriormente. Mais uma vez,
apontamos que esse resultado provém de uma exploração dos dados e ,portanto, deve ser
considerado com parcimônia. É preciso que essa hipótese seja investigada de forma mais
sistemática.

7.3- ANÁLISE DO CONTEÚDO:
Nessa parte da análise buscamos identificar quais conceitos se apresentaram mais
difíceis e quais conceitos se apresentaram mais fáceis antes e após as intervenções. O contexto
no qual a intervenção foi realizada não foi levado em consideração, ou seja, a análise
independe se o ambiente foi material ou virtual. Para isso, procedemos com a transformação
em dados dicotômicos, dos dados de segunda ordem da análise qualitativa realizada para cada
um dos três testes de conhecimento aplicados. Foram construídas três matrizes estilo
Guttman. Uma para cada teste de conhecimento (pré-teste, pós-teste e teste final). Na
sequência aplicamos a modelagem Rasch a essas matrizes de dados dicotômicos para
transformarmos as escalas ordinais de escores em escalas intervalares de medida. A
modelagem Rasch permitiu que a medida do parâmetro dos itens e a medida do parâmetro das
pessoas (para cada teste) estivessem em uma mesma métrica, ou seja, foram colocadas em
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uma mesma “régua”24. A Figura 07 apresenta esses mapas para as escalas referentes às três
ondas de dados. A estimativa do parâmetro dos estudantes (entendimento sobre o conteúdo de
Pêndulo Simples) é mostrada no lado esquerdo de cada mapa de itens, e as estimativas para os
itens (complexidade ou dificuldade dos itens) são mostradas do lado direito. A quantidade de
estudantes e itens é exposta no Quadro 07:
Pré-teste
Pós-teste
Teste Final
Teste de Conhecimento
87
87
55
Quantidade de estudantes
34
41
44
Quantidade de itens
Quadro 07: Quantidade de estudantes e itens dos testes de conhecimento.
Fonte: Dados da pesquisa

Na Figura 06, as siglas apresentadas no lado direito de cada um dos mapas de itens,
correspondem respectivamente aos 34, 41 e 44 itens do pré-teste, pós-teste e teste final. Em
cada mapa as letras M, S e T, representam a média e as distâncias da dificuldade dos itens e
do entendimento dos estudantes em relação ao valor médio. A letra M significa o valor médio
da dificuldade dos itens e do entendimento dos estudantes, S indica que os parâmetros estão
deslocados da média em um desvio padrão, já o T indica que os parâmetros estão deslocados
da média em dois desvios padrões.
Ao procedermos com a análise Rasch foi feita uma verificação estatística do ajuste dos
itens ao modelo para os três mapas que seriam gerados. O próprio Winsteps desconsiderou os
estudantes concernentes às três amostras cujos dados não eram confiáveis. Foram removidos
da análise, seguindo respectivamente a ordem pré-teste, pós-teste e teste final, 37, zero e 05
estudantes. Logo, houve um adequado ajuste das pessoas ao modelo. Essa análise é
importante pelo fato de ela determinar a consistência da medida realizada. Para analisarmos o
índice de dificuldade dos conceitos acessados pelos estudantes durante a realização das
atividades procedemos com uma identificação da posição dos itens nas suas respectivas
“réguas”.

24

Mapa de item.
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Mapa de itens do pré-teste:

Figura 06: Mapa de itens do pré-teste. Fonte: Dados da pesquisa.
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Figura 07: Mapa de itens do teste-intermediário. Fonte: Dados da pesquisa.

Figura 08: Mapa de itens do teste-final. Fonte: Dados da pesquisa.
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Com o intuito de facilitar a interpretação dos resultados fizemos uma análise
individualizada de cada mapa de item e, na seqüência, procedemos com uma análise
comparativa entre os três. A individualizada serviu para identificar os conceitos mais
mobilizados pelos estudantes, e a comparativa para verificar a análise do entendimento.
No mapa de item do pré-teste é possível verificar uma boa distribuição dos itens em
relação ao valor médio. Foram analisados os conceitos de Força, Período, Freqüência e
questões que solicitavam um conhecimento relacional. O conceito de Força quando expostos
em um maior grau de complexidade são menos acessados pelos estudantes. Por exemplo, as
rubricas Q1F4 e Q1F5 foram as menos acessadas pelos estudantes. No mapa de itens essas
rubricas estão localizadas entre 1 logit e 2 logits, ou seja, o valor apresentado diverge em mais
de um desvio padrão do valor esperado. Podemos concluir que para o conceito de Força os
estudantes não conseguiram acessar níveis de entendimento de mais alta complexidade. Para
as questões que solicitavam a relação entre grandezas é possível perceber, olhando para a
rubrica Q9RG3, que os estudantes também tiveram dificuldade em acessar esse nível de
entendimento. O conceito de Período foi analisado por meio de questões discursivas,
dicotômicas e de alternativas verdadeiro ou falso. O conceito de Freqüência foi acessado por
meio de questões de múltipla escolha e questões estilo verdadeiro ou falso. Olhando no mapa
de itens é possível verificar que esses conceitos de Período e Freqüência foram bem acessados
pelos estudantes. A distribuição das rubricas referentes a esses conceitos estão localizadas
próximas ao valor médio.
No mapa de itens do pós-teste verificamos que, além dos conceitos de Força, Período,
Freqüência e questões que solicitavam um conhecimento relacional, foi abordada a concepção
que os estudantes tinham da definição de um Pêndulo Simples. Ao analisar esse mapa foi
verificado que o conceito de Força e a definição de um Pêndulo Simples quando em maior
complexidade foram os menos acessados pelos estudantes. As rubricas Q1F5e Q1F4
apresentaram uma discrepância da média superior a dois desvios padrões. As rubricas Q5D4 e
Q5D3 apresentaram uma discrepância em um desvio padrão. Assim às categorias Q1F5,
Q1F4, Q5D4 e Q5D3 foram as que corresponderam aos níveis de entendimento mais
complexos. Os conceitos de Período e Freqüência e o conhecimento relacional foram bem
acessados pelos estudantes, ou seja, eles atingiram níveis de entendimento mais complexos.
No mapa de itens do teste final analisamos os conceitos de Força, Período, Freqüência
e conhecimento relacional. As rubricas Q1F5 e Q1F4 estão em uma escala entre 2 e 3 logits, o
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que indica que esse conceito foi pouco acessado pelos estudantes. Os conceitos de Período e
Freqüência e o conhecimento relacional foram bem acessados pelos estudantes, pois estão
mais próximos do valor médio da escala construída.

7.4-SÍNTESE DOS RESULTADOS
Mapas de episódio: Analisando os mapas de episódio pudemos perceber que o
engajamento das turmas se revelou de modo distinto. Verificamos ainda que, o ambiente no
qual a atividade prática foi realizada não foi o fator determinante no quesito engajamento, mas
sim o modelo de roteiro apresentado. Analisando os Quadros de 03 a 06 é possível verificar
que os estudantes que se propuseram a participar das atividades práticas foram “provocados”
pelos desafios que constavam nos roteiros de prática.
Análise do entendimento: Analisando-se a evolução do entendimento em função da
proficiência dos sujeitos e do parâmetro dos itens, foi verificado que ocorreu um progresso,
sendo o entendimento conceitual o mais mobilizado.
Mapa de itens: Ao analisarmos os três mapas de itens referentes às três ondas de
medida, foi possível verificar que ocorreu evolução no entendimento, pois a distribuição dos
itens está mais concentrada em torno do valor médio das escalas construídas. Em todas as
atividades, os estudantes conseguiram acessar o conceito de Força em um nível menos
complexo. As categorias Q1F4 e Q1F5 se mostraram mais complexas em cada um dos mapas
de itens analisados.
Foi verificado nos três mapas que o entendimento dos estudantes sobre os conceitos de
Período e Freqüência foram os que se apresentaram mais articulados. O entendimento sobre
questões de definição e questões de conhecimento relacional apresentaram um grau de
dificuldade mediano. Assim, podemos elencar os conceitos de Período e Freqüência como os
mais fáceis (mais acessados), seguido da definição de um Pêndulo simples e do conhecimento
relacional que apresentaram um grau de dificuldade moderado (em algumas situações os
estudantes conseguiram acessar as categorias que envolviam um entendimento complexo).
Finalizamos nossa análise dos mapas de itens analisando o conceito de Força: para níveis de
complexidade de menor complexidade, que envolviam rubricas até o segundo nível de
complexidade (Q1F1 e Q1F2), esse conceito se mostrou fácil, segundo a posição apresentada
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nos mapas de itens. A rubrica Q1F3 apresentou um nível de acesso moderado pelos
estudantes em todos os testes de conhecimento.
Por fim, as rubricas Q1F4 e Q1F5 foram as de maior nível de complexidade (níveis de
complexidade menos acessados, representando um entendimento menos articulado). Essas
rubricas foram mais acessadas no pré-teste que nos testes sequenciais. A possível explicação
ao comportamento inesperado desse parâmetro é que o entendimento dos estudantes sobre o
conteúdo de Dinâmica não atingiu níveis de elevada complexidade, ou seja, o conhecimento
não foi bem articulado.
Concluímos essa análise ressaltando que tivemos evidência de que houve evolução do
entendimento dos estudantes para os conceitos de Período e Frequência, e para o
conhecimento que diz respeito ao estabelecimento de relações entre esses dois conceitos.
Porém, para o conteúdo de Força essa evolução só ocorreu para entendimentos de baixos
níveis de complexidade.
Essa afirmação se baseia no valor do ganho do entendimento dos estudantes,
apresentado na sub-seção anterior e na análise dos mapas de itens, nos quais devido à
realização das intervenções, os conceitos e conhecimento relacional correspondentes ao
conteúdo de Pêndulo Simples se apresentaram em níveis mais articulados.
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CAPÍTULO 08

ANÁLISE COMPARATIVA: ATIVIDADES PRÁTICAS
VIRTUAIS X MATERIAIS
Buscamos com essa análise identificar em que ambiente (virtual/material) a aplicação
da atividade de natureza investigativa foi mais relevante, ou seja, favoreceu mais a
aprendizagem. A análise comparativa envolveu os dados da primeira onda de medida (pré teste) e segunda onda de medida (pós - teste). Os roteiros de atividade prática aplicados nesses
ambientes foram iguais (mesmos desafios e questionário geral), tanto na primeira onda de
medida como na segunda. O único fator que diferiu uma atividade da outra (na mesma onda
de medida) foi o ambiente onde as atividades foram desenvolvidas.
Após a aplicação dos testes, procedemos com a separação dos estudantes que haviam
realizado atividade no laboratório de natureza material daqueles que haviam realizado a
mesma atividade, com o mesmo roteiro de atividades, porém no ambiente de natureza virtual.
Os testes de conhecimento possuíam questões de três estilos: discursiva, múltipla escolha e de
alternativa verdadeiro ou falso. Submetemos as questões discursivas dos testes ao sistema
categórico por nós criado, o qual foi baseado na TCE, a fim de categorizarmos as respostas
dos estudantes em diferentes níveis de complexidade. Às questões estilo múltipla escolha e de
alternativa verdadeiro ou falso atribuímos, 1 para cada resposta certa e zero para as respostas
erradas. Na sequência, transformamos os dados de segunda ordem da análise qualitativa em
dado dicotômicos, a fim de obtermos duas matrizes de dados estilo escala Guttman, sendo
uma para cada ambiente de atividade (material/virtual). Aplicamos a modelagem Rasch por
meio do software Winsteps a fim de obtermos as medidas das proficiências dos sujeitos.
Para procedermos com a comparação das médias dos dois grupos realizamos uma
análise das variâncias (ANOVA). Queríamos conferir se as médias obtidas dos estudantes em
questão eram diferentes e, assim, verificar as condições de aplicabilidade de testes de
comparação de médias. Depois, aplicamos o teste Levene25 a fim de testar a homogeneidade
das variâncias. No Teste Levene testamos na hipótese nula (H0) a igualdade de variâncias (σ):

25

Teste bilateral pouco sensível à falta de Normalidade.
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H0: σ11= σ22= σ33
Hα: Ǝi, j : σi2 # σj2 (com i, j = 1,...,k)
Consideramos que este teste é mais robusto do que outros testes estatísticos face à
violação do pressuposto da normalidade e que é um dos mais confiáveis para testar a
homogeneidade de variâncias26.
Assim, buscamos responder ao questionamento: Como é a aprendizagem dos
estudantes ao realizarem atividades de natureza investigativa em um laboratório material e
em um laboratório virtual?
Na tentativa de responder ao questionamento fizemos uma estimativa da proficiência
dos estudantes nos dois ambientes de aprendizagem. Encontramos um ganho médio de
0,871logits (SD=1,176) para os estudantes que realizaram atividade no ambiente virtual e um
ganho médio de 0,159 logits (SD=1,105) para aqueles que realizaram a mesma atividade,
porém, no ambiente de natureza material.
A fim de refinar nossa análise quantitativa, realizamos outros procedimentos
estatísticos para corroborar os resultados encontrados. Dessa forma, testes paramétricos foram
aplicados aos dados das amostras. Pelo teste ANOVA (F270,975(7,755)= 0,007; p= 0,05; p<
0,05) de significância que indicou ou que é rejeitada a hipótese nula, ou seja, as médias não
são iguais. Assim, existe uma diferença entre os resultados das atividades de quem realizou
atividade investigativa no laboratório material, de quem fez a mesma atividade no laboratório
virtual.
Soma dos quadrados df
Entre os grupos

10,272

Dentro dos grupos 112,590
Total

122,862

Quadrados Médios F

1

10,272

85

1,325

Sig.

7,755 0,007
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Quadro 08: ANOVA(Ganho no entendimento)
Fonte: Dados da pesquisa

Neste Quadro 08 visualizamos o nome da variável dependente (Ganho no
entendimento), os graus de liberdade (df), a soma dos quadrados, quadrados médios, valor do
26

No caso de não se verificar a homogeneidade de variâncias, esta violação será tão mais grave quanto mais as
amostras tiverem dimensões diferentes entre si.
27
No ANOVA a estatística de teste é designada por F e corresponde ao quociente entre a variância entre grupos
e a variância residual (intra grupos).

92

teste de F (F), a significância (Sig.) que corresponde a probabilidade de rejeitar (F obtido
superior ou igual a F crítico28) ou aceitar o H0 (F obtido inferior ao F crítico). A variação total
dos grupos é dividida em dois componentes:
1-Between Groups (entre os grupos): significa variação das médias dos dois grupos em
torno da média geral para 03 observações.
2-Within groups (dentro dos grupos): representa a variação das observações
individuais em torno da média do respectivo grupo.
Para valores de significância baixos consideramos que haja diferenças entre as médias
dos grupos. Como a significância foi (Sig. = 0,007) e o valor da probabilidade (p < 0,05), isso
indica que há pelo menos uma diferença entre os grupos analisados. Assim, rejeitamos a
hipótese nula (a variabilidade entre os grupos foi suficientemente grande frente à
variabilidade dentro dos grupos). O Quadro 03 apresenta o valor de médias e desvio padrão
dos dados coletados das atividades realizadas em ambos os laboratórios material e virtual.

Atividade
Material
Virtual
Total

Média
pré-teste
0,75438
-1,43745
-1,186207

Média testeintermediário
-0,59531
-0,56582
-0,576667

Média

N

Desvio padrão

0,159063
0,871636
0,609540

32
55
87

1,1055268
1,1761689
1,1952521

Quadro 9: Ganho de entendimento
Fonte: Dados da pesquisa

Observando o Quadro 9 é possível verificar que os estudantes que haviam realizado
atividades no laboratório de natureza virtual tiveram maior ganho de entendimento que os
estudantes que realizaram a mesma atividade, porém no ambiente de natureza material.
Tomando os grupos de modo independente podemos verificar esse mesmo resultado
através do Gráfico 3.

28

F crítico é o valor de F encontrado nas tabelas dos valores de F.
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Gráfico 03: Boxplot (Ganho total em função do tipo de atividade aplicada).

No Gráfico 3, é possível verificar o ganho no entendimento dos estudantes devido à
realização das atividades de natureza investigativa nos dois ambientes. Observamos que
existiram sujeitos outiliers. Percebemos que o padrão de mediana dos dois grupos foram
diferentes para o tipo de atividade prática realizada. Comprovamos, com essa análise, que o
tipo de atividade usada e o ambiente onde a mesma é aplicada pode se mostrar um fator
relevante na determinação do tipo de entendimento dos estudantes.
Para analisarmos homogeneidade das variâncias aplicamos o teste de Levene.
Apresentamos, assim, a Tabela 03, correspondente:
Ganho
Estatística Levene
0,038

df1

df2

Sig.

1

55

0,846

Tabela 03: Teste Levene
Fonte: Dados da pesquisa

Ao olharmos a Tabela 03 foi verificado que não se rejeita a hipótese nula (p > 0,05). A
H0 não é rejeitada: (p = 0,846; p > 0,05) ou seja, em nossa pesquisa não rejeitamos a hipótese
de haver homogeneidade de variâncias na variável entendimento nas duas ondas de coleta de
dados aplicadas.
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CAPÍTULO 09
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse estudo investigou o nível de entendimento de estudantes do segundo ano do
Ensino Médio, sobre os conceitos de Pêndulo Simples, quando submetidos a uma intervenção
de natureza investigativa em dois ambientes: virtual e material. Uma pesquisa dessa natureza
busca apontar novas condutas de ensino e formas de abordagens, que auxiliem a superação de
obstáculos de aprendizagem, referentes a conceitos teóricos mais complexos.
Nesse trabalho de pesquisa, apresentamos as teorias que nortearam a nossa
interpretação, a metodologia de análise dos dados coletados, bem como os resultados
apresentados. Utilizamos as teorias cognitivas como parâmetros para a descrição dos nossos
pressupostos. Descrevemos os métodos de análise de dados, os quais foram baseados em
teorias estatísticas. Utilizamos uma Teoria Estrutural Cognitiva para interpretar as respostas
dos estudantes. Mediante a análise dos dados coletados verificamos que os estudantes
evoluíram no entendimento sobre os conceitos de Pêndulo Simples, o que indica que houve
aprendizagem. Em nossa análise, estabelecemos uma escala hierárquica para avaliar o nível
de entendimento dos estudantes, contemplando descrições qualitativas e quantitativas.
Buscamos identificar em qual ambiente o uso de atividades de natureza investigativa é
mais relevante. Investigamos aspectos que apontem elementos para discutir a relevância
desses laboratórios, seus limites e suas potencialidades. A pesquisa contou com a participação
de 124 estudantes que cursavam o 2º ano do ensino integrado de diferentes cursos. O tipo de
atividade utilizada dependeu do ambiente onde a mesma foi aplicada.
Como instrumento de coleta, aplicamos questionários que continham treze questões
que indagavam sobre conceitos de Pêndulo Simples (Força, Freqüência, Período e questões
que solicitavam conhecimento relacional), algumas questões solicitavam cálculos e outras
interpretações sobre determinadas situações físicas. Os roteiros aplicados foram construídos
seguindo o modelo de atividades investigativas. Todos os estudantes que participaram da
pesquisa realizaram as cinco atividades, algumas no ambiente concreto e outras no ambiente
virtual.
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A análise qualitativa investigou a qualidade do entendimento dos estudantes. Fizemos
uma categorização utilizando o modelo da Taxonomia da Complexidade do Entendimento
(TCE), das respostas abertas. A análise quantitativa solicitou a transformação dos dados da
análise qualitativa em dados dicotômicos, para modelagem Rasch, investigamos o progresso
no entendimento dos estudantes. Como recursos utilizamos uma simulação computacional,
capaz de simular um fenômeno natural em computador. A escolha da simulação envolveu a
possibilidade de manipulação de elementos no ambiente material e virtual. Nossos
instrumentos de avaliação consistiram nos testes de conhecimento de caráter discursivo.
As atividades realizadas pelos estudantes forneceram evidências sobre o nível de
entendimento dos estudantes, em cada etapa da pesquisa. Tivemos como indicador do
entendimento, as análises das respostas dos estudantes às questões abertas contidas nos testes
de conhecimento e relatórios de atividades experimentais. O indicador de entendimento
conceitual e procedimental foi determinado mediante a análise das questões dicotômicas dos
três testes de conhecimento. A análise dos testes de conhecimento envolveu os itens e as
respostas atribuídas pelos estudantes às questões propostas. A análise do contexto foi feita
através dos mapas de episódios. Verificamos maior ganho de entendimento, para os
estudantes que realizaram atividade no laboratório de natureza virtual. Assim, a natureza da
atividade pode ser considerada um fator relevante no tipo de ganho de entendimento dos
estudantes. No que tange à natureza do conhecimento (conceitual/procedimental), construído
no laboratório virtual e material, verificamos que o laboratório material favorece mais o
entendimento em termos procedimentais, contrastando com o virtual que contempla mais
eficazmente o entendimento relacional. A análise apresentada nesse estudo aponta para o
potencial da utilização de atividades de natureza investigativa, como um dos fatores a ser
investigado no ambiente de aprendizagem.
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ANEXOS

ANEXO 01 - MODELOS DOS ROTEIROS DE ATIVIDADES PRÁTICAS
REALIZADOS PELOS ESTUDANTES.

Roteiro 01 - Laboratório Concreto
Tema: Pêndulo Simples
Galileu: da Medicina para a Física.
O físico e astrônomo italiano, Galileu Galilei, nasceu em Pisa no ano de 1564, filho de
uma família pobre da cidade de Florença. O jovem Galileu, aos 17 anos, foi encaminhado por
seu pai para o estudo da Medicina, por ser uma profissão lucrativa. Entretanto, a carreira de
medicina não foi atraente para Galileu e seu espírito irrequieto fez com que ele se interessasse
por outros tipos de problemas. Conta-se que, certa vez, observando despreocupadamente as
oscilações de um lustre da Catedral de Pisa, interessou-se em medir o tempo de cada
oscilação, comparando-o com a contagem do número de batidas de seu próprio pulso (naquela
época ainda não tinham sido criados o relógio de pulso e o cronômetro). Verificou com
surpresa, que embora as oscilações se tornassem cada vez menores, o tempo de cada oscilação
permanecia sempre o mesmo repetindo a experiência em casa usando um pêndulo (uma pedra
atada a uma extremidade de um fio) este resultado foi confirmado, verificando ainda que o
tempo dependia do comprimento do fio. Estas descobertas levaram Galileu a propor o uso de
um pêndulo para a medida da pulsação de pacientes. O uso deste aparelho tornou-se muito
popular entre os médicos da época. Esta foi a última contribuição de Galileu para a medicina,
onde o estudo do pêndulo e de outros dispositivos mecânicos alterou completamente sua
orientação profissional. Após algumas discussões com seu pai, ele mudou seus planos
acadêmicos e começou a estudar Matemática e Ciências. Com base nesta abordagem histórica
esta atividade proposta disponibiliza um software educativo de simulação que descreve o
movimento de um pêndulo simples.
Fonte: http://www.fisica.ufmg.br em 25 de out. de 2013.
Apresentação dos materiais:
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- Suporte de fixação;
-Trena;
-fio;
-cronômetro;
-massa aferida;

Desafio 01:
A amplitude de oscilação pode interferir no período(T) do movimento de um pêndulo? Use o
experimento para analisar a situação.
Como você resolveu o desafio? Por que você resolveu deste jeito?
Desafio 02:
Projete uma situação para encontrar a gravidade local utilizando o Kit fornecido. Qual o valor
da gravidade encontrada?
Descreva o experimento que você projetou. Como você encontrou o valor da gravidade?
Desafio 03:
Utilizando o Kit experimental, investigue a relação entre o período de oscilação e as variáveis:
o comprimento (L) do fio, a massa do pêndulo, a altura em relação ao ponto mais baixo da
trajetória e a aceleração da gravidade.
Como você resolveu o desafio?
Questões.
1- Quais as forças que agem sobre o pêndulo em uma situação de repouso?
2- Sendo o pêndulo deslocado de sua posição de equilíbrio e formando um ângulo θ com
o eixo vertical, determine a força restauradora que agirá sobre o mesmo forçando-o a
restabelecer a posição de equilíbrio inicial fazendo o pêndulo oscilar sob a ação da
gravidade. Qual princípio da Física você utiliza para resolver essa questão?

Roteiro 01- Laboratório Virtual
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Tema: Pêndulo Simples
Galileu: da Medicina para a Física.
O físico e astrônomo italiano, Galileu Galilei, nasceu em Pisa no ano de 1564, filho de
uma família pobre da cidade de Florença. O jovem Galileu, aos 17 anos, foi encaminhado por
seu pai para o estudo da Medicina, por ser uma profissão lucrativa. Entretanto, a carreira de
medicina não foi atraente para Galileu e seu espírito irrequieto fez com que ele se interessasse
por outros tipos de problemas. Conta-se que, certa vez, observando despreocupadamente as
oscilações de um lustre da Catedral de Pisa, interessou-se em medir o tempo de cada
oscilação, comparando-o com a contagem do número de batidas de seu próprio pulso (naquela
época ainda não tinham sido criados o relógio de pulso e o cronômetro). Verificou com
surpresa, que embora as oscilações se tornassem cada vez menores, o tempo de cada oscilação
permanecia sempre o mesmo repetindo a experiência em casa usando um pêndulo ( uma pedra
atada a uma extremidade de um fio) este resultado foi confirmado, verificando ainda que o
tempo dependia do comprimento do fio. Estas descobertas levaram Galileu a propor o uso de
um pêndulo para a medida da pulsação de pacientes. O uso deste aparelho tornou-se muito
popular entre os médicos da época. Esta foi a última contribuição de Galileu para a medicina,
onde o estudo do pêndulo e de outros dispositivos mecânicos alterou completamente sua
orientação profissional. Após algumas discussões com seu pai, ele mudou seus planos
acadêmicos e começou a estudar Matemática e Ciências. Com base nesta abordagem histórica
esta atividade proposta disponibiliza um software educativo de simulação que descreve o
movimento de um pêndulo simples.
Fonte: http://www.fisica.ufmg.br em 25 de out. de 2013.
Apresentação dos materiais
Descrição:
Você está recebendo uma simulação virtual que contém:
•2 pêndulos;
•Indicador de velocidade e de aceleração;
•Um simulador de gravidade;
•Um simulador de atrito;
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•Um indicador de valores de energia;
•Uma régua milimetrada;
•Um cronômetro gráfico;
•Um medidor de distância;
•Um simulador de tempo;

http://phet.colorado.edu/sims/pendulum-lab/pendulum-lab_pt_BR.html
Desafio 01:
A amplitude de oscilação pode interferir no período(T) do movimento de um pêndulo? Use o
experimento para analisar a situação.

Como você resolveu o desafio? Por que você resolveu deste jeito?
Desafio 02:
Projete uma situação para encontrar a gravidade local utilizando o Kit fornecido. Qual o valor
da gravidade encontrada?
Descreva o experimento que você projetou. Como você encontrou o valor da gravidade?
Desafio 03:
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Utilizando o Kit experimental, investigue a relação entre o período de oscilação e as variáveis:
o comprimento (L) do fio, a massa do pêndulo, a altura em relação ao ponto mais baixo da
trajetória e a aceleração da gravidade.
Como você resolveu o desafio?
Questões.
1- Quais as forças que agem sobre o pêndulo em uma situação de repouso?
2- Sendo o pêndulo deslocado de sua posição de equilíbrio e formando um ângulo θ com
o eixo vertical, determine a força restauradora que agirá sobre o mesmo forçando-o a
restabelecer a posição de equilíbrio inicial fazendo o pêndulo oscilar sob a ação da
gravidade. Qual princípio da Física você utiliza para resolver essa questão?

Roteiro 02- Laboratório Concreto
Tema: Pêndulo Simples
Galileu: da Medicina para a Física.
O físico e astrônomo italiano, Galileu Galilei, nasceu em Pisa no ano de 1564, filho de
uma família pobre da cidade de Florença. O jovem Galileu, aos 17 anos, foi encaminhado por
seu pai para o estudo da Medicina, por ser uma profissão lucrativa. Entretanto, a carreira de
medicina não foi atraente para Galileu e seu espírito irrequieto fez com que ele se interessasse
por outros tipos de problemas. Conta-se que, certa vez, observando despreocupadamente as
oscilações de um lustre da Catedral de Pisa, interessou-se em medir o tempo de cada
oscilação, comparando-o com a contagem do número de batidas de seu próprio pulso (naquela
época ainda não tinham sido criados o relógio de pulso e o cronômetro). Verificou com
surpresa, que embora as oscilações se tornassem cada vez menores, o tempo de cada oscilação
permanecia sempre o mesmo repetindo a experiência em casa usando um pêndulo (uma pedra
atada a uma extremidade de um fio) este resultado foi confirmado, verificando ainda que o
tempo dependia do comprimento do fio. Estas descobertas levaram Galileu a propor o uso de
um pêndulo para a medida da pulsação de pacientes. O uso deste aparelho tornou-se muito
popular entre os médicos da época. Esta foi a última contribuição de Galileu para a medicina,
onde o estudo do pêndulo e de outros dispositivos mecânicos alterou completamente sua
orientação profissional. Após algumas discussões com seu pai, ele mudou seus planos
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acadêmicos e começou a estudar Matemática e Ciências. Com base nesta abordagem histórica
esta atividade proposta disponibiliza um software educativo de simulação que descreve o
movimento de um pêndulo simples.
Fonte: http://www.fisica.ufmg.br em 25 de out. de 2013
Apresentação dos materiais:
- Suporte de fixação;
-Trena;
-fio;
-cronômetro;
-massa aferida;
Desafio 01:
Projete uma situação onde dois pêndulos 01 e 02 respectivamente oscilem com a mesma
freqüência, sendo m1 ≠ m2 e o comprimento do pêndulo 01 diferente do comprimento do
pêndulo 02, porém os pêndulos 01 e 02 têm diferentes inclinações em relação à posição de
equilíbrio.
Como você resolveu o desafio? Por quê?
Desafio 02:
Simule duas massas diferentes presas a fios de comprimentos diferentes que tenham a mesma
velocidade ao passar pelo ponto mais baixo da trajetória.
Como você resolveu o desafio? Por quê?
Desafio 03:
Obtenha o valor da aceleração da gravidade da Terra utilizando a simulação disponibilizada.
Qual o valor obtido? Como você fez para encontrar este valor? Por quê?
Questões:
1- Descreva o que você aprendeu sobre pêndulo simples com esta atividade.
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2- Explique o fato de o movimento de um pêndulo simples não descrever um Movimento
Harmônico Simples (MHS).
Roteiro 02- Laboratório Virtual
Tema: Pêndulo Simples
Galileu: da Medicina para a Física.
O físico e astrônomo italiano, Galileu Galilei, nasceu em Pisa no ano de 1564, filho de
uma família pobre da cidade de Florença. O jovem Galileu, aos 17 anos, foi encaminhado por
seu pai para o estudo da Medicina, por ser uma profissão lucrativa. Entretanto, a carreira de
medicina não foi atraente para Galileu e seu espírito irrequieto fez com que ele se interessasse
por outros tipos de problemas. Conta-se que, certa vez, observando despreocupadamente as
oscilações de um lustre da Catedral de Pisa, interessou-se em medir o tempo de cada
oscilação, comparando-o com a contagem do número de batidas de seu próprio pulso (naquela
época ainda não tinham sido criados o relógio de pulso e o cronômetro). Verificou com
surpresa, que embora as oscilações se tornassem cada vez menores, o tempo de cada oscilação
permanecia sempre o mesmo repetindo a experiência em casa usando um pêndulo (uma pedra
atada a uma extremidade de um fio) este resultado foi confirmado, verificando ainda que o
tempo dependia do comprimento do fio. Estas descobertas levaram Galileu a propor o uso de
um pêndulo para a medida da pulsação de pacientes. O uso deste aparelho tornou-se muito
popular entre os médicos da época. Esta foi a última contribuição de Galileu para a medicina,
onde o estudo do pêndulo e de outros dispositivos mecânicos alterou completamente sua
orientação profissional. Após algumas discussões com seu pai, ele mudou seus planos
acadêmicos e começou a estudar Matemática e Ciências. Com base nesta abordagem histórica
esta atividade proposta disponibiliza um software educativo de simulação que descreve o
movimento de um pêndulo simples.
Fonte: http://www.fisica.ufmg.br em 25 de out. de 2013

Apresentação dos materiais:
Descrição:
Você está recebendo uma simulação virtual que contém:
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•2 pêndulos;
•Indicador de velocidade e de aceleração;
•Um simulador de gravidade;
•Um simulador de atrito;
•Um indicador de valores de energia;
•Uma régua milimetrada;
•Um cronômetro gráfico;
•Um medidor de distância;
•Um simulador de tempo;

http://phet.colorado.edu/sims/pendulum-lab/pendulum-lab_pt_BR.html
Desafio 01:
Projete uma situação onde dois pêndulos 01 e 02 respectivamente oscilem com a mesma
freqüência, sendo m1 ≠ m2 e o comprimento do pêndulo 01 diferente do comprimento do
pêndulo 02, porém os pêndulos 01 e 02 têm diferentes inclinações em relação à posição de
equilíbrio.
Como você resolveu o desafio? Por quê?
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Desafio 02:
Simule duas massas diferentes presas a fios de comprimentos diferentes que tenham a mesma
velocidade ao passar pelo ponto mais baixo da trajetória.
Como você resolveu o desafio? Por quê?
Desafio 03:
Obtenha o valor da aceleração da gravidade da Terra utilizando a simulação disponibilizada.
Qual o valor obtido? Como você fez para encontrar este valor? Por quê?
Questões:
1- Descreva o que você aprendeu sobre pêndulo simples com esta atividade.
2- Explique o fato de o movimento de um pêndulo simples não descrever um Movimento
Harmônico Simples (MHS).

ANEXO 02 - TESTES DE CONHECIMENTO APLICADO NO
PROCESSO DE COLETA DE DADOS DA PESQUISA.
Primeiro Teste de Conhecimentos
Nome:---------------------------------------------------------Turma:-------------1-Faça a descrição das forças que agem no movimento oscilatório de um pêndulo simples.
3-Em uma situação de laboratório em que é solicitada a medição da freqüência de um pêndulo
simples os alunos são informados que não poderão utilizar equações para a obtenção do
resultado. Como você resolveria esta situação?
a) Os alunos podem contar o número de oscilações que o pêndulo simples realiza em 1s e
expressá-lo em Hertz;
b) Os alunos podem contar o número de vibrações que o pêndulo simples realiza em 1s e
expressá-lo em Hertz;
c) Os alunos podem contar o número de rotações que o pêndulo simples realiza em 1s e
expressá-lo em Hertz;
d) Os alunos podem medir o intervalo de tempo utilizado pelo pêndulo simples para executar
uma rotação e expressá-lo em Hertz;
e) Os alunos podem contar o número de oscilações que o pêndulo simples realiza em 1h e
expressá-lo em Hertz;
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8-Em uma aula prática o professor de Física pede que os alunos calculem o período de
oscilação de um determinado pêndulo simples. Em um determinado momento o professor
pede que o fio inextensível do pêndulo seja substituído por outro que tenha metade do
diâmetro do anterior e comprimento o dobro do primeiro fio. Em sua opinião o período do
novo pêndulo simples se manterá constante?
a)
b)
c)
d)
e)

Sim, pois a massa do novo pêndulo permanecerá constante;
Sim, pois o fio e a massa do novo pêndulo se manterão constantes;
Não, pois o comprimento do fio do novo pêndulo sofrerá alterações físicas;
Não, pois o fio e a massa do novo pêndulo se manterão constantes;
Não, pois a massa do novo pêndulo permanecerá constante;

9-Um pêndulo simples, de comprimento L, tem um período de oscilação T, num determinado
local. Para que o período de oscilação passe a valer 2T, no mesmo local, o comprimento do
pêndulo deve ser aumentado em quanto?
10-Determine o período de oscilação de um pêndulo simples com 2,0m de comprimento, que
executa pequenas oscilações em um local onde g=10m/s2. Despreze influências do ar e
considere π igual a 3.
11-Defina a condição para que dois pêndulos simples de diferentes massas possam ter o
mesmo período.
a) Se os pêndulos simples tiverem o mesmo comprimento;
b) Se os pêndulos simples tiverem a mesma massa;
c) Se os pêndulos simples oscilarem com o mesmo comprimento de fio em um local que
tenha o mesmo valor de aceleração da gravidade;
d) Se os pêndulos simples forem soltos juntos a partir de um determinado ponto;
e) Se os pêndulos simples forem soltos ao mesmo tempo;

12-Observe a figura abaixo e as situações abordadas. Baseado em seus conhecimentos sobre
movimento de um pêndulo simples classifique as proposições em verdadeiro(V) ou falsa(F):

Um guindaste que tem uma esfera de massa m pendurada por um fio de peso desprezível e
comprimento L em sua extremidade é utilizado por uma empreiteira no processo de
demolição de um muro de 5m de altura.
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I-

Considere que a esfera deve atingir o muro no sentido do topo para a base e que o
comprimento do pêndulo deverá ser ajustado de acordo com a altura do muro a ser
atingida;

( )O guindaste deverá estar a uma distância da base do muro igual ao comprimento do
pêndulo;
( )O mastro(braço) do guindaste deverá ter o mesmo comprimento do pêndulo para
que a esfera atinja o ponto mais alto do muro;
( )A força de colisão do pêndulo com o mudo depende diretamente do comprimento L
do pêndulo;
( )A força de colisão do pêndulo com o muro depende diretamente do ângulo formado
entre o mastro(braço) do guindaste e o muro;
( )O tempo entre as sucessivas colisões do pêndulo com o muro dependerá da distância
do guindaste ao muro.
( )O peso do pêndulo é que proporcionará a derrubada do muro após as colisões.
( )Para que não precise ajustar o comprimento do pêndulo é necessário que a
proporção em que o muro vá sendo demolido o guindaste seja afastado da base do muro;

II-

Considerando que o pêndulo é composto por uma esfera de massa 10kg e tem
comprimento de 10m, a altura da base do guindaste vale 1m e que o local onde ocorre
a demolição tem g=10m/s2.

( )Aforça que o pêndulo aplica no muro vale 100N;
( )O período (T) do movimento do pêndulo ao atingir o nível mais alto do muro vale
aproximadamente 6,28s;
( )Quanto menor o valor do comprimento do pêndulo menor o período (T) de oscilação
e conseqüentemente menor a força aplicada no muro durante a colisão do pêndulo;
( )Estando o suporte de apoio do guindaste à mesma altura do topo do muro, para que
o pêndulo atinja a altura de 2m de altura do muro é preciso que tenha comprimento de no
mínimo 3m de comprimento;
( )Para que a base do muro seja atingida é necessário que: o pêndulo tenha
comprimento de 5m, forme um ângulo de 450 com a posição de equilíbrio e que a base do
guindaste esteja a uma distância de aproximadamente 7m da base do muro;
( )A freqüência de oscilação deste pêndulo é de aproximadamente 0,16Hz;
13-Um pêndulo simples de 10m de comprimento é posto a oscilar em diferentes locais ao
redor do globo terrestre. São anotadas as medidas correspondentes ao período e freqüência de
oscilação realizada quando o pêndulo é colocado no pólo norte geográfico, no equador
terrestre e no pólo sul geográfico. Considerando que o valor da aceleração da gravidade nos
pólos norte e sul geográfico vale 9,823m/s2 e na linha do equador terrestre vale 9,789m/s2
avalie os seguintes itens classificando-os em verdadeiro(V) ou falso(F).
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a) ( ) O período do pêndulo independe do local geográfico onde o mesmo é posicionado;
b) ( ) O período do pêndulo nos pólos assume valores diferentes devido a estarem em
posições opostas;
c) ( ) O período do pêndulo na linha do equador terrestre vale aproximadamente 6,35s
d) ( ) A freqüência do pêndulo no pólo norte é de 1,6Hz;
e) ( ) No equador a freqüência e o período de oscilação do pêndulo simples terão o mesmo
valor absoluto;
f) ( ) No pólo norte o valor da freqüência do pêndulo simples será a mesma que quando
colocado no pólo sul;
g) ( )Se a massa do pêndulo for substituída por outra massa de valor diferente o período do
pêndulo não sofrerá alteração independente do local onde for posicionado;

Segundo Teste de Conhecimentos

Nome:---------------------------------------------------------Turma:-------------1-Faça a descrição das forças que agem no movimento oscilatório de um pêndulo simples.
2-Como você explica a aplicação do Teorema da Conservação da Energia Mecânica ao
movimento de um pêndulo simples?
a)
b)
c)
d)
e)

A energia total do sistema é transforma de cinética para potencial rotacional;
A energia total do sistema se conserva;
A energia total do sistema é transformada em energia potencial;
Durante o movimento do pêndulo simples não há transformação de energia no sistema;
Na situação de repouso a energia do sistema é totalmente conservada na forma de energia
cinética;
5-Para você o que é um pêndulo simples?
7-Em uma aula prática o professor de Física pede que os alunos calculem o período de
oscilação de um determinado pêndulo simples. Em um determinado momento o professor
pede que a massa do pêndulo seja substituída por outra massa equivalente ao dobro da massa
anterior. Em sua opinião os alunos conseguirão calcular o período deste novo pêndulo?
8-Em uma aula prática o professor de Física pede que os alunos calculem o período de
oscilação de um determinado pêndulo simples. Em um determinado momento o professor
pede que o fio inextensível do pêndulo seja substituído por outro que tenha metade do
diâmetro do anterior e comprimento o dobro do primeiro fio. Em sua opinião o período do
novo pêndulo simples se manterá constante?
9-O professor de Física resolve fazer uma trabalho prático em grupo utilizando um pêndulo
simples. Aos alunos é dado um suporte de fixação, um fio inextensível e de massa desprezível
e uma pequena massa esférica. O comprimento do fio não poderá ser ajustado pelo aluno.
Considerando que o suporte é fixo na parede e que nesta parede tem um prego de 1,5cm de
comprimento fixado tendo 0,8cm de seu comprimento exposto. Marque a alternativa correta
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em relação à alternativa abaixo para que a condição requerida seja satisfeita. O período do
pêndulo simples medido seja T e ele esteja fixo na parede;
a) O pêndulo simples tem que ser pendurado no prego;
b) O pêndulo simples deverá colidir com o prego no ponto mediano de seu comprimento;
c) O pêndulo simples deverá oscilar junto com o prego;
d) O pêndulo precisa oscilar independente do prego;
e) O pêndulo simples deverá oscilar de modo que o prego colida com sua massa;
10-Um pêndulo simples, de comprimento L, tem um período de oscilação T, num
determinado local. Para que o período de oscilação passe a valer 2T, no mesmo local, o
comprimento do pêndulo deve ser aumentado em quanto?
a) 2 vezes;
b) 4 vezes;
c) 3 vezes
d) ½ vezes
e) 2,5 vezes;
11-Determine o período de oscilação de um pêndulo simples com 2,0m de comprimento, que
executa pequenas oscilações em um local onde g=10m/s2. Despreze influências do ar e
considere π igual a 3.
12-Defina a condição para que dois pêndulos simples de diferentes massas possam ter o
mesmo período.
13-Observe a figura abaixo e as situações abordadas. Baseado em seus conhecimentos sobre
movimento de um pêndulo simples classifique as proposições em verdadeiro(V) ou falsa(F):

I-Um guindaste que tem uma esfera de massa m pendurada por um fio de peso desprezível e
comprimento L em sua extremidade é utilizado por uma empreiteira no processo de
demolição de um muro de 5m de altura.
a) Considere que a esfera deve atingir o muro no sentido do topo para a base e que o
comprimento do pêndulo deverá ser ajustado de acordo com a altura do muro a ser
atingida;
( ) O guindaste deverá estar a uma distância da base do muro igual ao comprimento do
pêndulo;
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( )O mastro(braço) do guindaste deverá ter o mesmo comprimento do pêndulo para que a
esfera atinja o ponto mais alto do muro;
( ) A força de colisão do pêndulo com o mudo depende diretamente do comprimento L do
pêndulo;
( )A força de colisão do pêndulo com o muro depende diretamente do ângulo formado entre o
mastro(braço) do guindaste e o muro;
( )O tempo entre as sucessivas colisões do pêndulo com o muro dependerá da distância do
guindaste ao muro.
( ) O peso do pêndulo é que proporcionará a derrubada do muro após as colisões.
( ) Para que não precise ajustar o comprimento do pêndulo é necessário que a proporção em
que o muro vá sendo demolido o guindaste seja afastado da base do muro;
b) Considerando que o pêndulo é composto por uma esfera de massa 10kg e tem
comprimento de 10m, a altura da base do guindaste vale 1m e que o local onde ocorre
a demolição tem g=10m/s2.

( ) A força que o pêndulo aplica no muro vale 100N;
( ) O período (T) do movimento do pêndulo ao atingir o nível mais alto do muro vale
aproximadamente 6,28s;
( ) Quanto menor o valor do comprimento do pêndulo menor o período (T) de oscilação e
conseqüentemente menor a força aplicada no muro durante a colisão do pêndulo;
( )Estando o suporte de apoio do guindaste à mesma altura do topo do muro, para que o
pêndulo atinja a altura de 2m de altura do muro é preciso que tenha comprimento de no
mínimo 3m de comprimento;
( )Para que a base do muro seja atingida é necessário que: o pêndulo tenha comprimento de
5m, forme um ângulo de 450 com a posição de equilíbrio e que a base do guindaste esteja a
uma distância de aproximadamente 7m da base do muro;
( )A freqüência de oscilação deste pêndulo é de aproximadamente 0,16Hz;

14-Um pêndulo simples de 10m de comprimento é posto a oscilar em diferentes locais ao
redor do globo terrestre. São anotadas as medidas correspondentes ao período e frequência de
oscilação realizada quando o pêndulo é colocado no pólo norte geográfico, no equador
terrestre e no pólo sul geográfico. Considerando que o valor da aceleração da gravidade nos
pólos norte e sul geográfico vale 9,823m/s2 e na linha do equador terrestre vale 9,789m/s2
avalie os seguintes itens classificando-os em verdadeiro(V) ou falso(F).

( )O período do pêndulo independe do local geográfico onde o mesmo é posicionado;
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( )O período do pêndulo nos pólos assume valores diferentes devido a estarem em posições
opostas;
( )O período do pêndulo na linha do equador terrestre vale aproximadamente 6,35s
( )A freqüência do pêndulo no pólo norte é de 1,6Hz;
( ) No equador a freqüência e o período de oscilação do pêndulo simples terão o mesmo valor
absoluto;
( )No pólo norte o valor da freqüência do pêndulo simples será a mesma que quando colocado
no pólo sul;
( ) Se a massa do pêndulo for substituída por outra massa de valor diferente o período do
pêndulo não sofrerá alteração independente do local onde for posicionado;

Terceiro teste de Conhecimento

Nome:---------------------------------------------------------Turma:--------------

1-Faça a descrição das forças que agem no movimento oscilatório de um pêndulo simples.
3-Em uma situação de laboratório em que é solicitada a medição da freqüência de um pêndulo
simples os alunos são informados que não poderão utilizar equações para a obtenção do
resultado. Como você resolveria esta situação?
4-Uma turma de segundo ciclo do ensino médio está no laboratório realizando uma prática de
Física utilizando um pêndulo simples. O roteiro da prática solicita que os alunos calculem:
freqüência, período, amplitude de movimento e valor da aceleração da gravidade local. Em
um dado momento o fio que compõe o sistema do pêndulo simples é substituído por uma
mola de constante elástica k. Em sua opinião a turma calculará os mesmos valores de
freqüência, período, amplitude de movimento e valor da gravidade local que realizara antes de
adicionar a mola?Justifique sua resposta.
8-Em uma aula prática o professor de Física pede que os alunos calculem o período de
oscilação de um determinado pêndulo simples. Em um determinado momento o professor
pede que a massa do pêndulo seja substituída por outra massa equivalente ao dobro da massa
anterior. Em sua opinião os alunos conseguirão calcular o período deste novo pêndulo?
9- Na Terra, certo pêndulo simples executa oscilações com período de 1s.
a) Qual o período desse pêndulo se posto a oscilar na Lua, onde a aceleração da gravidade
é 6 vezes menor?
b) Que aconteceria com o período desse pêndulo à medida que fosse removido para uma
região livre de ações gravitacionais?
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10-Determine o período de oscilação de um pêndulo simples com 2,0m de comprimento, que
executa pequenas oscilações em um local onde g=10m/s2. Despreze influências do ar e
considere π igual a 3.
a) 1 minuto;
b) 30 segundos;
c) 45 segundos;
d) 0,45 segundos;
e) 0,30 segundos;

11-Defina a condição para que dois pêndulos simples de diferentes massas possam ter o mesmo
período.

12-Observe a figura abaixo e as situações abordadas. Baseado em seus conhecimentos sobre
movimento de um pêndulo simples classifique as proposições em verdadeiro(V) ou falsa(F):

Um guindaste que tem uma esfera de massa m pendurada por um fio de peso desprezível e
comprimento L em sua extremidade é utilizado por uma empreiteira no processo de
demolição de um muro de 5m de altura.
I- Considere que a esfera deve atingir o muro no sentido do topo para a base e que o
comprimento do pêndulo deverá ser ajustado de acordo com a altura do muro a ser atingida;
( ) O guindaste deverá estar a uma distância da base do muro igual ao comprimento do
pêndulo;
( )O mastro(braço) do guindaste deverá ter o mesmo comprimento do pêndulo para que a
esfera atinja o ponto mais alto do muro;
( ) A força de colisão do pêndulo com o mudo depende diretamente do comprimento L do
pêndulo;
( )A força de colisão do pêndulo com o muro depende diretamente do ângulo formado entre o
mastro(braço) do guindaste e o muro;
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( )O tempo entre as sucessivas colisões do pêndulo com o muro dependerá da distância do
guindaste ao muro.
( ) O peso do pêndulo é que proporcionará a derrubada do muro após as colisões.
( ) Para que não precise ajustar o comprimento do pêndulo é necessário que a proporção em
que o muro vá sendo demolido o guindaste seja afastado da base do muro;
II-Considerando que o pêndulo é composto por uma esfera de massa 10kg e tem comprimento
de 10m, a altura da base do guindaste vale 1m e que o local onde ocorre a demolição tem
g=10m/s2.
( ) A força que o pêndulo aplica no muro vale 100N;
( ) O período (T) do movimento do pêndulo ao atingir o nível mais alto do muro vale
aproximadamente 6,28s;
( ) Quanto menor o valor do comprimento do pêndulo menor o período (T) de oscilação e
conseqüentemente menor a força aplicada no muro durante a colisão do pêndulo;
( )Estando o suporte de apoio do guindaste à mesma altura do topo do muro, para que o
pêndulo atinja a altura de 2m de altura do muro é preciso que tenha comprimento de no
mínimo 3m de comprimento;
( )Para que a base do muro seja atingida é necessário que: o pêndulo tenha comprimento de
5m, forme um ângulo de 450 com a posição de equilíbrio e que a base do guindaste esteja a
uma distância de aproximadamente 7m da base do muro;
( )A freqüência de oscilação deste pêndulo é de aproximadamente 0,16Hz;
13-Um pêndulo simples de 10m de comprimento é posto a oscilar em diferentes locais ao redor
do globo terrestre. São anotadas as medidas correspondentes ao período e freqüência de
oscilação realizada quando o pêndulo é colocado no pólo norte geográfico, no equador terrestre
e no pólo sul geográfico. Considerando que o valor da aceleração da gravidade nos pólos norte e
sul geográfico vale 9,823m/s2 e na linha do equador terrestre vale 9,789m/s2 avalie os seguintes
itens classificando-os em verdadeiro(V) ou falso(F).
h) ( )O período do pêndulo independe do local geográfico onde o mesmo é posicionado;
i) ( )O período do pêndulo nos pólos assume valores diferentes devido a estarem em posições
opostas;
j) ( )O período do pêndulo na linha do equador terrestre vale aproximadamente 6,35s
k) ( )A freqüência do pêndulo no pólo norte é de 1,6Hz;
l) ( ) No equador a freqüência e o período de oscilação do pêndulo simples terão o mesmo valor
absoluto;
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m) ( )No pólo norte o valor da freqüência do pêndulo simples será a mesma que quando colocado
no pólo sul;
n) ( ) Se a massa do pêndulo for substituída por outra massa de valor diferente o período do
pêndulo não sofrerá alteração independente do local onde for posicionado;

ANEXO 03
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (ALUNOS)
Título do projeto: Avaliação da Aprendizagem em um Laboratório de Física
Pesquisadores responsáveis: Prof. Dra. Amanda Amantes (orientadora)
Prof. Dr. Dielson Pereira Hohenfeld(coorientador)
Silvia Carla Cerqueira Porto (mestranda)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Você está sendo convidado a participar, como voluntário, de uma pesquisa educacional.
Durante as aulas de Física você estudará uma unidade especialmente desenvolvida para lhe
ensinar os conceitos físicos envolvidos na oscilação de um pêndulo simples. Nesta unidade
serão propostas algumas atividades que envolvem uso de simulações e questões fechadas e
abertas, as quais devem ser respondidas como tarefas escolares usuais. Seu professor poderá,
ou não, avaliar tais atividades e corrigi-las como parte do processo de avaliação do seu
desempenho em Física.
Nesta pesquisa pretendemos investigar as habilidades desenvolvidas e o entendimento
elaborado em experimentos virtuais de Física (em comparação com o laboratório concreto avaliar a viabilidade) esperando contribuir com a identificação das habilidades/entendimentos
do ambiente virtual em contraposição ao ambiente concreto. Para isso pretendemos analisar
suas anotações e respostas registradas por escrito nas folhas de relatórios e testes. Este estudo
produzirá conhecimento educacional relevante para nós, para nossos futuros(as) alunos(as) e
para outros professores e seus alunos. É conhecimento socialmente relevante. Pedimos a sua
autorização para analisar seus registros escritos.
Caso você não autorize a análise de seus registros escritos; ainda assim eles serão coletados
pelo professor para fins de ensino, porém nós não os utilizaremos em nosso estudo e nem os
manteremos em bancos de dados. Eles poderão ser usados pelo seu professor para fins
didáticos, seja como exercício escolar, seja como parte da avaliação escolar. A sua recusa não
lhe acarretará nenhuma sanção. No entanto, sua recusa não o eximirá de participar
normalmente das atividades escolares e do estudo da unidade de ensino.

120

Se você concordar com este uso de seus registros nesta pesquisa, podemos lhe garantir que: (i)
nos nossos procedimentos de análise adotaremos procedimentos para preservar a sua
identidade e resguardar a sua privacidade; (ii) seu professor de Física não utilizará os
resultados de nossa análise para lhe avaliar ou para analisar seu desempenho; (iii) ao
divulgarmos os resultados do estudo adotaremos procedimentos que impeçam que você seja
identificado.
Se você concordar em participar da pesquisa, nós também lhe pedimos a autorização para
manter seus dados em um banco de dados para outras pesquisas educacionais a serem
eventualmente realizadas no futuro. Os compromissos assumidos acima permanecerão válidos
para esse banco de dados, em arquivos digitais. O Comitê de ética na pesquisa será
comunicado de qualquer nova pesquisa a ser realizada analisando seus dados. Caso você não
concorde com a manutenção dos seus dados no banco de dados, nós os destruiremos tão logo
a pesquisa termine. Você não terá nenhum benefício direto – não receberá vantagem de
qualquer espécie - pela sua participação nesta pesquisa. Os benefícios que você possa vir a ter
serão difusos e indiretos, na medida em que o que aprendermos servirá para desenvolvermos o
ensino de física, e que poderá beneficiar a você e aos nossos futuros(as) alunos(as). Por outro
lado, não identificamos qualquer risco potencial em sua participação no estudo.
Caso você dê seu consentimento e, posteriormente mude de idéia, você poderá retirar o
consentimento a qualquer momento que assim o desejar, sem que isso lhe traga qualquer
sanção. Em caso de dúvida sobre a adequação dos procedimentos que estamos usando você
pode procurar os pesquisadores responsáveis para esclarecer suas dúvidas. Caso persistam
dúvidas você poderá procurar o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal
d Bahia(77) 3429-2720 ou pelo endereço: Rua Rio de Contas, 58 - Quadra 17- Lote 58 –
Bairro Candeias - Cep: 45 029 094 - Vitória da Conquista/Bahia. Os conhecimentos
resultantes deste estudo serão divulgados em revistas especializadas, em congressos e
simpósios sobre pesquisas educacionais e em uma Dissertação de Mestrado. Abaixo estão os
dados relativos a este projeto.
Título do projeto: Avaliação da Aprendizagem em um Laboratório de Física.
Pesquisador responsável: Prof Dra Amanda Amantes Neiva Ribeiro(Orientadora)
Instituição: Instituto de Física – UFBA
Telefone para contato: (71) 3283-6600
Pesquisador co-responsável: Prof. Dr. Dielson Pereira Hohenfeld (Coorientador)
Telefone para contato: (71) 9988-0744
Pesquisador co-responsável: Silvia Carla Cerqueira Porto (Mestranda)
Telefone para contato: (75) 9166-7441
Endereço: Campus Universitário de Ondina, Instituto de Física da Universidade Federal da
Bahia - Salvador/BA - Cep: 40 210 340
Objetivo do estudo: Investigar a aprendizagem sobre o conteúdo de pêndulo simples a partir
de atividades investigativas em dois ambientes de ensino: Virtual e Concreto.
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Assinatura do Orientador de Pesquisa
Prof. Dra. Amanda Amantes Neiva Ribeiro
e-mail: amandaamantes@gmail.com
Telefone: (71)32836600
Universidade Federal da Bahia
Instituto de Física
Campus Universitário de Ondina/UFBA
Salvador - Bahia

Assinatura do Pesquisador Responsável
Silvia Carla Cerqueira Porto
e-mail: silviaporto@ifba.edu.br
Telefone: (71)32836600
Universidade Federal da Bahia
Instituto de Física
Campus Universitário de Ondina/UFBA
Salvador – Bahia

__________________________________
Assinatura do Coorientador de Pesquisa
Prof. Dr. Dielson Pereira Hohenfeld
e-mail: dielson.dph@gmail.com
Telefone: (71)32836600
Universidade Federal da Bahia
Instituto de Física
Campus Universitário de Ondina/UFBA
Salvador – Bahia

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO
SUJEITO
Eu li e discuti com o pesquisador responsável pelo presente estudo os detalhes descritos neste
documento.
Eu entendi a informação apresentada nesse documento. Entendi que receberei uma cópia
assinada e datada deste documento de consentimento informado.
( ) Declaro que nesta data tenho mais de dezoito anos.
( ) Declaro que nesta data tenho menos de dezoito anos
Entendo que eu sou livre para aceitar ou recusar e que eu posso interromper minha
participação na pesquisa a qualquer momento.
Os meus registros escritos – pré-teste, pós-testes, respostas às questões e demais anotações
que farei durante as aulas de física, coletados para o estudo podem ser usados para a pesquisa
acima descrita. ( ) Eu concordo. ( ) Eu não concordo.
Os dados escritos coletados para o estudo podem ser guardados em banco de dados e
utilizados em outras pesquisas de natureza educacional. ( ) Eu concordo. ( ) Eu não
concordo.
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Salvador, _______ de __________________________ de 2014
Nome por extenso: ____________________________________________________
Assinatura: __________________________________________________________

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Pais ou Responsáveis)
Título do projeto: Avaliação da Aprendizagem em um Laboratório de Física
Pesquisadores responsáveis: Prof. Dra. Amanda Amantes (orientadora)
Prof. Dr. Dielson Pereira Hohenfeld(coorientador)
Silvia Carla Cerqueira Porto (mestranda)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Senhores Pais:
Seu (sua) filho (a) está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a) , em uma pesquisa
educacional.
Durante as aulas de Física seu filho(a) estudará uma unidade especialmente desenvolvida para
ensinar a seu filho(a) os conceitos físicos envolvidos na oscilação de um pêndulo simples.
Nesta unidade serão propostas algumas atividades que envolvem uso de simulações e
questões fechadas e abertas, as quais devem ser respondidas como tarefas escolares usuais. O
professor do seu filho(a) poderá, ou não, avaliar tais atividades e corrigi-las como parte do
processo de avaliação do desempenho do seu filho(a) em Física.
Nesta pesquisa pretendemos investigar as habilidades desenvolvidas e o entendimento
elaborado em experimentos virtuais de Física (em comparação com o laboratório concreto avaliar a viabilidade) esperando contribuir com a identificação das habilidades/entendimentos
do ambiente virtual em contraposição ao ambiente concreto. Para isso pretendemos analisar as
anotações e respostas registradas por escrito nas folhas de relatórios e testes de seu filho(a).
Este estudo produzirá conhecimento educacional relevante para nós, para nossos futuros(as)
alunos(as) e para outros professores e seus alunos. É conhecimento socialmente relevante.
Pedimos a sua autorização para analisar os registros escritos de seu filho(a). Pedimos a sua
autorização para analisar os registros escritos de seus filhos;
Caso você não autorize a análise dos registros escritos pelo seu filho(a), ainda assim eles
serão coletados, porém nós não os utilizaremos em nosso estudo e nem os manteremos em
bancos de dados. Eles poderão, entretanto, serem usados pelo professor e para fins didáticos:
como exercício escolar ou como parte da avaliação escolar. Em quaisquer dos casos a recusa
não acarretará nenhuma sanção ao seu (sua) filho (a). A recusa também não eximirá seu (sua)
filho (a) de participar normalmente das atividades escolares e do estudo da unidade de ensino.
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Se o senhor concordar com o uso dos registros de seu (sua) filho (a) nesta pesquisa, podemos
lhe garantir que: (i) nos nossos procedimentos de análise adotaremos procedimentos para
preservar a identidade e resguardar a privacidade de seu (sua) filho (a); (ii) o professor de
física não utilizará os resultados de nossa análise para avaliar ou para analisar o desempenho
de seu (sua) filho (a); (iii) ao divulgarmos os resultados do estudo adotaremos procedimentos
que impeçam que seu (sua) filho (a) seja identificado.
Se o senhor concordar com a participação do seu (sua) filho (a) na pesquisa, nós também lhe
pedimos autorização para manter os dados em um banco de dados para outras pesquisas
educacionais a serem eventualmente realizadas no futuro. Os compromissos assumidos acima
permanecerão válidos para esse banco de dados, em arquivos digitais. O Comitê de ética na
pesquisa será comunicado de qualquer nova pesquisa a ser realizada analisando os dados de
seu (sua) filho (a). Caso o senhor não concorde com a manutenção dos dados de seu (sua)
filho (a) no banco de dados, nós os destruiremos tão logo a pesquisa termine.
Seu (sua) filho (a) não terá benefício direto – não receberá vantagem de qualquer espécie pela sua participação nesta pesquisa. Os benefícios que ele possa vir a ter serão difusos e
indiretos, na medida em que o que aprendermos servirá para desenvolvermos o ensino de
física, e que poderá beneficiar nossos(as) alunos(as) presentes e futuros. Por outro lado, não
identificamos qualquer risco potencial da participação de seu (sua) filho (a) no estudo.
Caso o senhor dê seu consentimento e, posteriormente mude de idéia, poderá retirar o
consentimento a qualquer momento que assim o desejar, sem que isso traga qualquer sanção a
seu (sua) filho (a). Em caso de dúvida sobre a adequação dos procedimentos que estamos
usando, o senhor pode procurar os pesquisadores responsáveis para esclarecer suas dúvidas.
Caso você dê seu consentimento e, posteriormente mude de idéia, você poderá retirar o
consentimento a qualquer momento que assim o desejar, sem que isso lhe traga qualquer
sanção. Em caso de dúvida sobre a adequação dos procedimentos que estamos usando você
pode procurar os pesquisadores responsáveis para esclarecer suas dúvidas. Caso persistam
dúvidas você poderá procurar o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal
d Bahia(77) 3429-2720 ou pelo endereço: Rua Rio de Contas, 58 - Quadra 17- Lote 58 –
Bairro Candeias - Cep: 45 029 094 - Vitória da Conquista/Bahia. Os conhecimentos
resultantes deste estudo serão divulgados em revistas especializadas, em congressos e
simpósios sobre pesquisas educacionais e em uma Dissertação de Mestrado. Abaixo estão os
dados relativos a este projeto.
Título do projeto: Avaliação da Aprendizagem em um Laboratório de Física.
Pesquisador responsável: Prof Dra Amanda Amantes Neiva Ribeiro(Orientadora)
Instituição: Instituto de Física – UFBA
Telefone para contato: (71) 3283-6600
Pesquisador co-responsável: Prof. Dr. Dielson Pereira Hohenfeld (Coorientador)
Telefone para contato: (71) 21029527
Pesquisador co-responsável: Silvia Carla Cerqueira Porto (Mestranda)
Telefone para contato: (75) 9166-7441
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Endereço: Campus Universitário de Ondina, Instituto de Física da Universidade Federal da
Bahia - Salvador/BA - Cep: 40 210 340
Objetivo do estudo: Investigar a aprendizagem sobre o conteúdo de Pêndulo Simples a partir
de atividades investigativas em dois ambientes de ensino: Virtual e Concreto.

Assinatura do Orientador de Pesquisa
Prof. Dra. Amanda Amantes Neiva Ribeiro
e-mail: amandaamantes@gmail.com
Telefone: (71)32836600
Universidade Federal da Bahia
Instituto de Física
Campus Universitário de Ondina/UFBA
Salvador – Bahia

Assinatura do Pesquisador Responsável
Silvia Carla Cerqueira Porto
e-mail: silviaporto@ifba.edu.br
Telefone: (71)32836600
Universidade Federal da Bahia
Instituto de Física
Campus Universitário de Ondina/UFBA
Salvador – Bahia

________________________________
Assinatura do Coorientador de Pesquisa
Prof. Dr. Dielson Pereira Hohenfeld
e-mail: dielson.dph@gmail.com
Telefone: (71)32836600
Universidade Federal da Bahia
Instituto de Física
Campus Universitário de Ondina/UFBA
Salvador – Bahia

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO(A) FILHO(A) COMO
SUJEITO
Eu li e entendi as informações e os detalhes descritos nesse documento.
Entendi que receberei uma cópia assinada e datada deste documento de consentimento
informado.
Entendo que eu sou livre para autorizar ou não a participação de meu(minha) filho(a) na
pesquisa e que posso interromper a participação dele(a) a qualquer momento.
Os registros escritos feitos por meu(minha) filho(a) – pré-teste, pós-testes, respostas às
questões e demais anotações que fará durante as aulas de física, coletados para o estudo,
podem ser usados para a pesquisa acima descrita. ( ) Eu concordo. ( ) Eu não concordo.
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Os dados escritos produzidos por meu(minha) filho(a) podem ser coletados para o estudo,
podem ser guardados em banco de dados e utilizados em outras pesquisas de natureza
educacional. ( ) Eu concordo. ( ) Eu não concordo.

Salvador, _______ de __________________________ de 2014
Nome por extenso:_______________________________________________________
Nome do(a) Filho(a):_____________________________________________________
Assinatura: _____________________________________________________________

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(PROFESSORES)

Título do projeto: Avaliação da Aprendizagem em um Laboratório de Física
Pesquisadores responsáveis: Prof. Dra. Amanda Amantes (orientadora)
Prof. Dr. Dielson Pereira Hohenfeld(coorientador)
Silvia Carla Cerqueira Porto (mestranda)

Prezado Professor:

O senhor está sendo convidado a realizar uma intervenção educacional específica, descrita em
seguida, bem como participar, como voluntário, em uma pesquisa educacional.
Pedimos que analise a unidade de ensino sobre conceitos físicos envolvidos no movimento
oscilatório de um pêndulo simples. Nesta pesquisa pretendemos investigar as habilidades
desenvolvidas e o entendimento elaborado em experimentos virtuais de Física (em
comparação com o laboratório concreto - avaliar a viabilidade) esperando contribuir com a
identificação das habilidades/entendimentos do ambiente virtual em contraposição ao
ambiente concreto. Para isso pretendemos analisar suas anotações e respostas registradas por
escrito nas folhas de relatórios e testes. Este estudo produzirá conhecimento educacional
relevante para nós, para nossos futuros(as) alunos(as) e para outros professores e seus alunos.
É conhecimento socialmente relevante. Pedimos a sua autorização para analisar seus registros
escritos.
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Durante a aplicação da unidade nas aulas de física, os(as) alunos(as) receberão o material
escrito e farão as atividades e tarefas a partir da sua orientação. Na unidade serão propostas
algumas atividades que envolvem, uso de simulações e questões fechadas e abertas, as quais
devem ser respondidas como tarefas escolares usuais.
O senhor poderá, ou não, avaliar tais atividades e corrigi-las como parte do processo de
avaliação do desempenho em Física dos estudantes.
Caso você julgue que a unidade de ensino é adequada para os estudantes de sua turma, que
pode ser utilizada sem prejuízos educacionais ou para a aprendizagem de física por seus
alunos e que é compatível com os propósitos que guiaram o seu planejamento do ensino,
solicitamos que altere sua programação e ensine a unidade para seus alunos. Fazendo isso
você estará apto a participar da pesquisa educacional.
Nessa pesquisa pretendemos investigar como os materiais, recursos, procedimentos e
processos utilizados em um curso de Física contribuem para a aprendizagem de conceitos
físicos. Para isso (i) pretendemos analisar as anotações e respostas registradas por escrito nas
folhas de atividades e testes; (ii) observar as aulas realizando anotações sobre acontecimentos
relevantes da sala de aula.
Este estudo produzirá conhecimento educacional relevante para nós, para nossos futuros(as)
alunos(as) e para outros professores e seus estudantes. Pedimos a sua autorização para: (i)
aplicar a unidade; (ii) observar a aula e realizar anotações sobre os acontecimentos relevantes.
Os estudantes, e seus pais se menores, serão consultados sobre a participação na pesquisa.
Aqueles que não concordarem em disponibilizar seus registros para a pesquisa devem realizar
as atividades, pois elas serão propostas durante as aulas regulares. Entretanto, os registros não
farão parte do nosso banco de dados e esses estudantes não deverão ser punidos, mas suas
atividades podem ser avaliadas pelo senhor para fins educacionais.
Se você concordar em participar dessa pesquisa em suas aulas, podemos lhe garantir que: (i)
na nossa análise adotaremos procedimentos para preservar a sua identidade e resguardar a sua
privacidade e a privacidade dos estudantes; (ii) não utilizaremos os dados coletados para
análise de ações docentes; (iii) ao divulgarmos os resultados do estudo adotaremos
procedimentos que impeçam que o senhor e os(as) alunos(as) sejam identificados.
Se o senhor concordar com a condução da pesquisa em suas aulas regulares, pedimos sua
autorização para manteremos os dados em um banco de dados para outras pesquisas a serem
eventualmente realizadas no futuro. Os compromissos assumidos acima permanecerão válidos
para esse banco de dados, em arquivos digitais. O Comitê de ética na pesquisa será
comunicado de qualquer nova pesquisa a ser realizada analisando os dados coletados.
Caso os(as) alunos(as) e/ou seus pais não concordem com a manutenção dos dados no banco
de dados, nós os destruiremos tão logo a pesquisa termine.
O senhor não terá nenhum benefício direto – não receberá vantagem de qualquer espécie pela sua participação nesta pesquisa. Os benefícios que o senhor possa vir a ter serão difusos e
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indiretos, na medida em que o que aprendermos servirá para desenvolvermos o ensino de
física, e que poderá beneficiar aos professores de física em geral e aos nossos futuros(as)
alunos(as). Por outro lado, não identificamos qualquer risco potencial em sua participação no
estudo.
Em caso de dúvida sobre a adequação dos procedimentos que estamos usando você pode
procurar os pesquisadores responsáveis para esclarecer suas dúvidas. Caso persistam dúvidas
você poderá procurar o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal d
Bahia(77) 3429-2720 ou pelo endereço: Rua Rio de Contas, 58 - Quadra 17- Lote 58 – Bairro
Candeias - Cep: 45 029 094 - Vitória da Conquista/Bahia.
Os conhecimentos resultantes deste estudo serão divulgados em revistas especializadas, em
congressos e simpósios sobre pesquisas educacionais e em uma Dissertação de Mestrado.
Abaixo estão os dados relativos a este projeto.
Título do projeto: Avaliação da Aprendizagem em um Laboratório de Física.
Pesquisador responsável: Prof Dra Amanda Amantes Neiva Ribeiro(Orientadora)
Instituição: Instituto de Física – UFBA
Telefone para contato: (71) 3283-6600
Pesquisador co-responsável: Prof. Dr. Dielson Pereira Hohenfeld (Coorientador)
Telefone para contato: (71) 9988-0744
Pesquisador co-responsável: Silvia Carla Cerqueira Porto (Mestranda)
Telefone para contato: (75) 9166-7441
Endereço: Campus Universitário de Ondina, Instituto de Física da Universidade Federal da
Bahia - Salvador/BA - Cep: 40 210 340
Objetivo do estudo: Investigar a aprendizagem sobre o conteúdo de pêndulo simples a partir
de atividades investigativas em dois ambientes de ensino: Virtual e Concreto.

Assinatura do Orientador de Pesquisa
Prof. Dra. Amanda Amantes Neiva Ribeiro
e-mail: amandaamantes@gmail.com
Telefone: (71)32836600
Universidade Federal da Bahia
Instituto de Física
Campus Universitário de Ondina/UFBA
Salvador – Bahia

Assinatura do Pesquisador Responsável
Silvia Carla Cerqueira Porto
e-mail: silviaporto@ifba.edu.br
Telefone: (71)32836600
Universidade Federal da Bahia
Instituto de Física
Campus Universitário de Ondina/UFBA
Salvador – Bahia

128

__________________________________
Assinatura do Coorientador de Pesquisa
Prof. Dr. Dielson Pereira Hohenfeld
e-mail: dielson.dph@gmail.com
Telefone: (71)32836600
Universidade Federal da Bahia
Instituto de Física
Campus Universitário de Ondina/UFBA
Salvador – Bahia

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO
Eu li e entendi as informações e os detalhes descritos nesse documento.
Entendo que eu sou livre para aceitar ou não realizar a intervenção educacional descrita nesse
TCLE e que posso interromper ou alterar a aplicação da unidade a qualquer momento e
segundo os interesses do ensino.
Entendo que eu sou livre para aceitar ou não minha participação na pesquisa e que posso
interromper minha participação a qualquer momento.
Declaro que analisei a unidade apresentada. Declaro que (i) julgo ser a unidade examinada
adequada aos meus alunos, (ii) julgo que sua aplicação provavelmente terá um efeito benéfico
para todos os estudantes, e (iii) julgo que ela é compatível com os propósitos que guiaram o
meu planejamento do ensino e tem um bom potencial educacional. Declaro que decidi
livremente alterar meu planejamento de ensino e decidi ensinar a unidade para meus alunos.
Declaro que entendo não serem os pesquisadores responsáveis pela minha decisão em alterar
minha programação.
Declaro que concordo livremente com a condução da pesquisa descrita neste TCLE em
minha sala de aula.Autorizo a presença da pesquisadora Silvia Carla Cerqueira Porto em
minha sala de aula e que ela faça anotações relativas aos eventos ocorridos em sala de aula.
Autorizo a análise dos dados e a sua manutenção em banco de dados para uso em outras
futuras pesquisas educacionais.
Salvador, _______ de __________________________ de 2014
Nome por extenso: _______________________________________________________
Assinatura: _____________________________________________________________

