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de maneira tal que transportasse os 
montes, e não tivesse amor, nada 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa desenvolvida junto a uma 
turma do Ensino Médio, na modalidade de Ensino de Jovens e Adultos - EJA, 
durante os meses de abril a junho de 2016, em um Colégio Público Estadual da 
cidade de Amargosa, no interior da Bahia. Nosso referencial teórico é a Teoria 
da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. Esta pesquisa tem caráter 
qualitativo, sendo que na etapa a qual este trabalho se refere nós aplicamos um 
questionário para fazer um levantamento dos conhecimentos prévios dos 
alunos: i. Sobre o uso do computador e, ii. Sobre os conceitos básicos de 
Cinemática. O questionário inicial evidenciou a falta de familiaridade que a 
maioria dos discentes tinha com o computador e com conceitos de cinemática. 
O trabalho foi desenvolvido em duas partes. Na primeira parte, utilizamos os 
Programas Word e Excel, com o objetivo de estabelecer subsunçores para 
utilizar o software Modellus. Na segunda parte, utilizamos o software Modellus 
com atividades realizadas em conjunto e individualmente pelos alunos, 
visando, sobretudo, a aprendizagem de conceitos de Cinemática. Estas 
atividades evidenciaram, ainda, que os alunos que disseram, inicialmente, ter 
tido contato com o computador apresentaram grande dificuldade durante a 
sequência didática. De modo geral, o trabalho permitiu concluir sobre a 
importância da utilização de recursos tecnológicos no ensino de física para 
melhorar a aprendizagem de conceitos físicos. 

Palavras-chave: Software Modellus. Ensino de Física. Computador. 
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ABSTRACT 

This paper presents the results of research developed with a group of high 
school, in the form of Youth Education and Adults - EYA during the months 
from April to June 2016, in a State Public School in the city of Amargosa within 
the Bahia. Our approach is based on the Theory of Meaningful Learning of 
David Ausubel. This research is qualitative, and in step to which this work 
refers we applied a questionnaire to survey the students' prior knowledge: i. on 
the use of computers and, ii. on the basics of kinematics. The initial 
questionnaire showed lack of familiarity that most students had with the 
computer and cinematic concepts. The study was conducted in two parts. In the 
first part, we use the Word and Excel programs, with the aim of establishing 
subsumers to use Modellus software. In the second part, we used the software 
Modellus with activities carried out jointly and individually by students, aimed 
mainly at learning Kinematics concepts. These activities showed also that 
students who said they initially thought to have had contact with the computer 
had great difficulty during the teaching sequence. Overall, the study revealed 
the importance of the use of technological resources in physical education to 
improve learning physical concepts. 

Keyword: Modellus software. Teaching Physics. Computer. 
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INTRODUÇÃO 

  

Atualmente a tecnologia está presente em todos os setores da sociedade 

se tornando um componente social importante na vida moderna. Desse modo a 

tecnologia torna-se um importante aliado na melhoria de vida das pessoas, seja 

no âmbito das comunicações ou no uso da tecnologia de informação e 

comunicação no processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse contexto, resolvemos desenvolver este projeto de pesquisa, 

contemplando o tema, o Uso do Software Modellus no Ensino de Física para 

Jovens e Adultos, com o objetivo de apresentar aos estudantes, através do 

software Modellus, as definições e as aplicações dos conceitos de mecânica, mais 

especificamente os conceitos básicos da Cinemática.  Desta forma, poderemos 

contribuir para o desenvolvimento de uma aprendizagem significativa para 

nossos alunos, possibilitando construir uma aprendizagem através da formação 

de novas atitudes. 

O uso do computador no ensino de física se mostra como uma 

ferramenta de auxílio para novas estratégias de aprendizagem. “A necessidade 

de diversificar métodos para combater o insucesso escolar, que é 

particularmente nítido nas ciências exatas, conduziu ao uso crescente e 

diversificado do computador no ensino da Física.” (FIOLHAIS, 2003, p. 259). 

Neste sentido, nos debruçamos sobre esse tema com o intuito de atingir 

objetivos educacionais na construção de conceitos básicos de Cinemática no 

ensino-aprendizagem de jovens e adultos no Ensino Médio com a utilização do 

computador. Segundo Tajra (2007), no seu livro Informática na Educação: 

A utilização de um software está diretamente relacionada à 
capacidade de percepção do professor em relacionar a 
tecnologia à sua proposta educacional. Por meio de um software 
é que podemos ensinar; aprender ou, simplesmente, produzir 
trabalhos como excelentes apresentações. (TAJRA, 2007, p. 75). 

E foi buscando promover um processo de ensino-aprendizagem 

profícuo, que não se resuma apenas a produzir belas apresentações, é que nos 

debruçamos sobre esta pesquisa. 
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Considerando as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) um 

elemento auxiliar e facilitador na aprendizagem dos alunos, pretendemos 

mostrar nessa pesquisa, que a utilização do software Modellus pode criar um 

ambiente de aprendizagem com o uso de computador. Sabemos que ainda 

existem muitos desafios para a implantação deste tipo de recurso no ambiente 

da sala de aula, no entanto, são esses desafios que nos instigou a traçar esta 

proposta de pesquisa, mostrando que a tecnologia não pode ser dissociada do 

processo de ensino-aprendizagem.  

Um ensino de Ciências, contextualizado histórica e socialmente, que vá 

além da memorização de fórmulas, que possibilite compreender os fenômenos 

do cotidiano e explicá-los de modo natural, numa perspectiva conceitual, deve 

constituir o objetivo de todo professor. Por essa razão que objetivamos trabalhar 

com o uso da tecnologia em relação ao ensino tradicional, ou seja, utilizando 

apenas lousa e pincel para o ensino-aprendizagem dos conceitos de física. De 

acordo com Razuck (2012): 

Entender a ciência como criatividade e como um 
empreendimento humano é um importante componente na 
alfabetização científica e ajudaria a combater muito 
absolutismo, conceitos errôneos, e caricaturas que as pessoas 
elaboram com relação à ciência. (LONSBURY e ELLIS, 2002, p. 
3. apud RAZUCK, 2012, p. 3). 

Desta forma, tornar o conhecimento interessante para os alunos na 

modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA), significa mostrar sua 

importância de forma relacional, envolvendo os saberes científicos com a 

vivência cotidiana, num contexto em que haja transversalidade com outras 

disciplinas. Então, estudar e compreender os fenômenos, neste caso aqueles 

relacionados à Cinemática, permite-nos dialogar de forma experimental e 

conceitual com as disciplinas que compõem as áreas de Ciências da Natureza e 

Ciências Humanas. Voltando-se para a preocupação inicial com o ensino e 

aprendizagem dos conceitos de Cinemática para jovens e adultos, surge à ideia 

desta pesquisa: a intenção foi desenvolver uma investigação de como se 

processa a aprendizagem dos alunos da EJA diante dos pressupostos da teoria 

da Aprendizagem Significativa de David Ausubel sobre os conceitos de física 
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utilizando o software Modellus como facilitador do ensino e aprendizagem. 

Diante deste quadro, o projeto surgiu pelo fato deste pesquisador ser professor 

de Física da escola em que foi realizada a pesquisa e pela escassez de pesquisas 

realizadas nessa modalidade de ensino consideramos de grande relevância esse 

tipo de abordagem.  

Neste estudo interessa-nos, em particular, entender se, com o uso de 

computadores por meio do software Modellus, o estudo de mecânica, mais 

especificamente os conceitos básicos de Cinemática, pode ser entendido de 

forma mais satisfatória pelos discentes e se o computador pode ser utilizado 

como suporte para auxiliar na interpretação desse conhecimento, facilitando, 

assim o processo de ensino-aprendizagem. Na impossibilidade de explorar 

todos os temas, fizemos esta opção pela sua relevância no estudo da Física.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) 

(BRASIL, 1998) destacam o crescente uso do computador nas escolas, 

evidenciando sua utilização como fundamental para novas estratégias de 

aprendizagens e que serve para promover a instrumentalização para novas 

tecnologias de informação, buscando atender a uma demanda social na 

atualidade. Baseado nesta concepção do computador como ferramenta auxiliar, 

no processo de ensino-aprendizagem de jovens e adultos resolvemos pesquisar 

no sítio da Capes e, por entender que é a Capes o órgão do Ministério da 

Educação responsável pelo reconhecimento e avaliação de cursos de pós-

graduação stricto-sensu no Brasil, procuramos autores que desenvolveram 

estudos na aplicação do software Modellus no ensino de física.            

Apesar das pesquisas estarem concentradas no ensino médio regular e 

no ensino superior, ainda assim, consideramos fundamentais os resultados 

encontrados por esses pesquisadores, a saber: Araujo (2002); Dornelles (2004); 

Cenne (2007); Mendes (2009); Andrade (2010); Dias (2010); Oliveira (2011); 

dentre outros autores, que poderão nos fornecer uma condição necessária para 

analisar os limites e possibilidades encontradas nos seus respectivos trabalhos. 

Portanto, o estudo tem como ambiente de investigação a Educação de Jovens e 

Adultos, onde utilizamos o software Modellus como elemento auxiliar para o 

ensino-aprendizagem de conceitos básicos de Cinemática.  
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Utilizamos como embasamento a teoria da aprendizagem significativa de 

David Ausubel e a construção de uma sequência didática baseado na Unidade 

de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) de Marco Antonio Moreira, e 

também no construcionismo de Seymour Papert sobre a utilização de software 

na educação.    

O trabalho se concentrou nos aspectos relacionados à tecnologia de 

informação e comunicação. Destaca-se o uso do computador com atividades 

realizadas no Word e Excel e também a utilização do software Modellus para o 

ensino dos conceitos básicos de Cinemática como forma de expressão criativa e 

instrumento de reflexão. Foram eleitos como objeto de estudos os elementos 

envolvidos com a disciplina de física: alunos, professores (pesquisadores) e 

ferramental de software. Professores e alunos são encarados como indivíduos da 

dinâmica de ensino-aprendizagem que tem o computador como ferramenta. 

Delimitação do Problema de Investigação. 

Definimos o problema com a seguinte pergunta: Quais os limites e 

possibilidades envolvidos na aplicação de uma sequência didática que articula 

o Ensino de Física com a utilização de software educacional como elemento 

auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos da EJA? 

Objetivo Geral 

Analisar os limites e as potencialidades de uma sequência didática que 

englobe conceitos de Física, utilizando o software Modellus como um recurso 

auxiliar, para promover a aprendizagem significativa de conceitos científicos. 

Objetivos Específicos 

� Analisar se o uso de novas tecnologias tais como computador, 

animações e modelagens, pode ajudar na formação de conceitos físicos de 

Mecânica para os alunos da EJA; 

� Analisar se o uso de aulas contextualizadas, ou seja, fazendo o uso 

de problemas práticos com que os alunos se deparam no seu cotidiano, facilita o 

processo de ensino/aprendizagem no âmbito da escola; 

� Planejar, Aplicar e Analisar uma sequência didática de acordo 

com os pressupostos da teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel 

para ensino-aprendizagem de conceitos físicos.  
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Justificativa 

O motivo de abordar neste projeto de pesquisa o conteúdo de Cinemática 

é devido à importância desse conceito na vida cotidiana dos alunos da EJA. Isso 

porque são alunos que utilizam de transporte escolar em sua vida diária no 

trajeto para a escola e, portanto, possui este conceito na estrutura cognitiva.  

A Cinemática é o estudo dos movimentos sem se preocupar com suas 

causas, segundo Ramalho (2009) “é a parte da mecânica (ramo da física) que 

descreve os movimentos, procurando determinar a posição a velocidade e a 

aceleração de um corpo em cada instante” (RAMALHO et all, 2009).  

Então decidimos dar ênfase a esse conteúdo para facilitar o aprendizado 

dos discentes na área de Física, pois é justamente nos conceitos de Movimento 

Uniforme (MU) e do Movimento Uniformemente Variado (MUV) que 

identificamos, em anos anteriores, dificuldades de aprendizagem desses 

conceitos pelos alunos, onde fizemos mudança de estratégias para facilitar seu 

aprendizado e após utilizarmos de aulas dialógicas, aula expositiva e 

apresentação de experimentos sobre o conteúdo, esse foi apreendido de forma 

não satisfatória pelos estudantes.  

A motivação do estudo é uma melhor compreensão do processo de 

ensino-aprendizagem sobre conceitos básicos de Cinemática, buscando fornecer 

subsídios para sua melhoria. O trabalho empreendido é de natureza qualitativa. 

Sua realização contou com a participação voluntária, de dez alunos do ensino 

médio, na modalidade EJA, no Colégio Público Estadual Pedro Calmon da 

cidade de Amargosa, no interior da Bahia, que além de oferecer a modalidade 

EJA, oferece também o ensino médio regular. 

Acreditamos que apenas utilizar de fórmulas e exercícios para que os 

alunos possam aprender significativamente esse tema não facilitam a 

aprendizagem. Portanto, esses assuntos necessitam de conceitos matemáticos, 

tais quais, equação, função e representação gráfica. Isso pode dificultar a 

aprendizagem da noção de movimento. 

O conteúdo necessitaria de uma abordagem de conceitos matemáticos, 

no entanto, às vezes isto não ocorre, não por conta de vontade dos professores 
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dessa disciplina, mas talvez pela concepção dessa modalidade de ensino, haja 

vista que os alunos só começam a ter noção de equação do 1º grau a partir da 

segunda unidade do ano letivo e que possivelmente venha a estudar equação 

do 2º grau ao final da 4ª unidade que são conceitos que corroboram para o 

entendimento das representações gráficas dos movimentos dos corpos. 

Portanto, pensando nisso, resolvemos propor essa pesquisa com a intenção de 

melhorar o insucesso escolar nessa disciplina, logo não poderemos deixar que 

os conceitos de Cinemática tornem-se apenas mais um conteúdo sem 

significado e importância para os alunos da EJA.  

Mediante a disponibilidade dos recursos de informática que temos hoje 

ao nosso alcance, se faz necessário utilizar destes para um melhor aprendizado 

do cabedal cultural que a escola tem o dever de socializar. O que nos motiva a 

articular informática no processo de aprendizagem dos nossos alunos diz 

respeito à lacuna na formação dos educadores e a utilização adequada dos 

softwares utilizados no ensino de física, principalmente por não encontrarmos 

na literatura (banco de teses e dissertações da CAPES) a utilização desse 

software na modalidade EJA. Portanto, acreditamos ser importante essa 

proposta de pesquisa para o ensino de física para alunos jovens e adultos. 

Com a utilização do software Modellus, objetivamos não depender 

diretamente da abordagem matemática do conteúdo de função, visto que o 

software nos permite além construir tabelas e a visualização gráfica, realizar a 

simulação dos movimentos, podendo permitir, assim, a aplicação dos conceitos 

físicos sem a robustez da matematização para esses conteúdos. Para realizar 

essa pesquisa, primeiramente foi programada uma reunião no dia 20 de abril de 

2016 com todos os alunos da EJA (a unidade escolar é constituída por três 

turmas dessa modalidade) e, explicado para eles nossa intenção de produzir 

essa pesquisa na escola, onde deixamos claro que a participação seria 

facultativa sem nenhuma possibilidade de prejudicá-los e, quem se interessasse, 

poderia nos encontrar no dia 27 de abril no laboratório de informática da escola. 

No dia marcado apareceram dez alunos para participar do projeto de pesquisa. 
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Estrutura do Trabalho  

O trabalho de pesquisa foi desenvolvido em duas etapas, onde na 

primeira etapa utilizamos os programas Word e Excel, visando construir 

subsunçores para o uso do software Modellus e, na segunda etapa, construímos 

e aplicamos uma sequência didática com o uso do software Modellus para o 

ensino-aprendizagem de conceitos básicos de Cinemática. 

O curso teve duração de 60 horas/aula e foi realizado no período de 27 

de Abril a 06 de Junho de 2016. Após o término da sequência didática foi 

aplicado questionário, visando obter informações dos alunos sobre os conceitos 

de Cinemática e o uso do software no ensino de física. A fim de buscar ampliar 

a compreensão do processo de ensino-aprendizagem sobre os conceitos básicos 

de cinemática com o uso de computadores, foram realizadas duas entrevistas 

com uma aluna e um aluno. As percepções e concepções dos alunos são o 

principal objeto da presente pesquisa. 

O trabalho está organizado em cinco capítulos. No primeiro, é 

apresentada uma visão panorâmica do estabelecimento e uso das Tecnologias 

de Informação e Comunicação (TIC) em diversos campos da atividade humana, 

com destaque para a Educação, inclusive uma revisão bibliográfica que 

privilegia os limites e possibilidades do uso de computador no ensino de física, 

a compreensão das atividades cognitivas associadas ao uso e dos tipos de 

software e a perspectiva construcionista desenvolvida por Seymour Papert. 

O segundo capítulo foi desenvolvido uma visão da estrutura da 

modalidade de ensino de jovens e adultos, cenário deste trabalho. Onde foi 

realizada uma pesquisa sobre as Conferências Internacionais de Educação de 

Adultos (CONFINTEAS). 

O capitulo três é dedicado ao estudo da teoria da aprendizagem 

significativa de David Ausubel. Nele, são apresentados os tipos de 

aprendizagem, e como construir subsunçores necessários a uma aprendizagem 

significativa.  
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No quarto capítulo apresenta-se a pesquisa de campo, com ênfase para a 

discussão dos dados obtidos, além de buscar as respostas das questões de 

pesquisa.  

No quinto capítulo, vamos dar ênfase aos aspectos metodológicos onde 

se procura evidenciar os resultados da pesquisa empreendida e algumas 

possibilidades para estudos futuros, e posteriormente serão feitas as 

considerações finais. 
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CAPÍTULO 1 

AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO (TIC) NA EDUCAÇÃO 

  

Abordaremos neste capítulo a relação entre a tecnologia e a educação, 

evidenciando a evolução e, o uso das TIC no contexto escolar.  

A mudança tecnológica é muito mais rápida que a mudança social ou 

institucional. Existe uma evolução nos projetos de programas de informática 

para uso nos contextos de ensino. Segundo Ramos (2008):    

Chamamos Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 
aos procedimentos, métodos e equipamentos para processar 
informação e comunicar que surgiram no contexto da 
Revolução Informática, Revolução Telemática ou Terceira 
Revolução Industrial, desenvolvidos gradualmente desde a 
segunda metade da década de 1970 e, principalmente, nos anos 
90 do mesmo século. (RAMOS, 2008, p. 5). 

A tecnologia de informação e comunicação tem sido aplicada em 

diversas áreas da atividade humana e são capazes de promover alterações em 

todas elas. Nos dias atuais percebemos sua inserção em diversas aplicações, seja 

na indústria, na pesquisa científica, nas telecomunicações, nos transportes e, 

também na educação. Esta constatação já é fato inquestionável, devido a sua 

disseminação em diversas atividades, seja através de informações mais rápidas 

e eficientes ou para adquirir conhecimentos sobre outras culturas e, 

consequentemente, servindo para ampliar e aperfeiçoar a comunicação, 

possibilitando, assim, romper fronteiras entre civilizações.  

Objetivamos utilizar de software em nossa pesquisa, com a intenção da 

apropriação de conhecimentos em física através de aulas contextualizadas e 

também para diversificar o ensino-aprendizagem de conceitos físicos para os 

alunos da EJA. 

1.1 Históricos das TIC na Educação 

Vamos relatar a história da evolução da TIC, nos principais países 

ocidentais, fazendo referência à construção e ampliação do uso das tecnologias 
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no ensino. Para compreendermos melhor a história da evolução da TIC, com 

ênfase na educação, vamos nos reportar aos trabalhos de Valente (1999) e 

Fernandes (1997), onde os autores traçam os desafios, encontrados por alguns 

países ocidentais, para a inserção das tecnologias na Educação.  

Nas décadas de 1950 e 1960, segundo Valente (1999) o que imperava era 

a psicologia condutivista. As teorias de Skinner e o ensino programado 

atingiram os programas de projetos de informática e, a ênfase no saber-fazer, 

que era uma das características da escola behaviorista, caracterizou a 

aprendizagem como resultado de um processo de estímulos exteriores que 

provocam respostas, condicionando as técnicas de ensino, o que relegou os 

produtos de software educativo a um papel redutor das suas reais 

potencialidades e, de acordo com Valente (1999): 

Embora a tecnologia do computador à época fosse bastante 
promissora, no sentido de automatizar o método da instrução 
programada, tais sistemas não alcançaram o sucesso prometido. 
O material instrucional a ser transmitido era selecionado, 
organizado, armazenado e apresentado ao estudante de forma 
bastante rígida. Geralmente, ao final de cada apresentação, o 
estudante era submetido a perguntas cujas respostas, caso não 
correspondessem ao especificado no programa, o impediam de 
continuar. (VALENTE, 1999, p. 50). 

Consequentemente, nos dias atuais os modelos behavioristas foram 

colocados em “xeque” devido a uma nova forma de aprendizagem mais 

abrangente que é denominada de construtivista.  

A década 70 e grande parte da década de 80 foram dominadas pela 

aprendizagem do descobrimento e, com ela chegaram os programas de 

modelagem e simulação. Segundo Valente (1999), “Modelagem é uma técnica 

bastante comum usada para se estudar o comportamento de muitos fenômenos 

reais. O processo de se modelar um fenômeno real ou hipotético para se 

observar/analisar seu comportamento no tempo” (VALENTE, 1999, p. 54). É a 

partir deste momento que se começa a falar em ambiente de aprendizagem e, 

em meados de 1980, criam-se inúmeros grupos de estudos na área de 

inteligência artificial. Segundo Fernandes (1997):     
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Em 1987, o programa HyperCard foi fornecido aos clientes de 
computadores Macintosh, sendo visto como um sistema 
hipermídia primitivo, porém, estimulou o interesse nessa área.  
Em 1988, o programa NoteCards foi desenvolvido pela Xerox 
com uma base conceitual diferente, era um sistema para coletar 
e organizar ideias, cada qual representada por um cartão e 
relacionadas através de links. (FERNANDES, 1997, p. 2). 

Vale ressaltar que o sistema HyperCard é considerado um dos sistemas 

de autoria mais popular, e que surgiu no ambiente de computadores 

MacIntosh. De acordo com Fernandes (1997), em 1992, “o sistema Intermedia foi 

o maior sistema hipertexto multi-usuário com foco nas aplicações em educação 

e ensino, este sistema fornecia um serviço de anotações, um browser para 

navegação pelos links e ferramentas de linguística” (FERNANDES, 1997, p. 60). 

Estas pesquisas concentraram suas energias no desenvolvimento de sistemas 

especializados, mas as fases experimentais custaram a ser superadas e não 

ocorreu a comercialização deste tipo de programa.   

Na década de 90 assistimos ao desenvolvimento de sistemas multimídia 

(apresentação da informação, de forma linear, vários tipos de mídia) e 

hipermídia (base de dados textuais, visuais, gráficos e sonoros, onde cada ilha 

de informação é denominada de nó ou quadro), onde vários sistemas que 

trabalham em multi-plataformas foram servidos a vários grupos de usuários, 

segundo Fernandes (1997): 

Um sistema  multimídia é aquele onde as páginas podem ser 
compostas de diferentes tipos de mídia, sendo definido como 
um sistema que também possui hiperlinks entre suas páginas. 
Existem muitos outros conceitos de hipermídia, como sistemas 
potenciais, conexões de rede, displays de alta resolução e 
outros. (FERNANDES, 1997, p. 3). 

Companhias como a MacroMedia e Gain Technology  tem produzido 

pacotes de produtos em diferentes direções, com ênfase mais recente em 

tecnologia de vídeo. Os sistemas de computação operam em termos de páginas, 

com cada página contendo textos, gráficos, animações e outros objetos.  

Um hipertexto é um sistema descrito sobre as seguintes ações do usuário: 

criar, editar ou apagar páginas;  inserir ou eliminar um ou mais links entre duas 

páginas e  visitar páginas através de uma sequência de links. Desta forma, um 

sistema hipermídia é um sistema hipertexto que incorpora um número 
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significativo de tipos de mídia distintos, porém, segundo Fernandes (1997) 

“Sistemas de hipertexto/hipermídia suportam a geração de ideias, mas ainda 

não oferecem ferramentas para a estruturação das mesmas” (FERNANDES, 

1997, p. 64). Existem dois aspectos importantes em sistemas hipermídia: I. 

Construção de aplicações (autoria); II. Disponibilização destas aplicações aos 

usuários (leitura e navegação).  O processo de autoria segundo Fernandes 

(1997): 

É menos específico que a programação de computadores. Os 
autores são pessoas competentes em suas áreas de atuação, 
porém não são especialistas em software, uma vez que, 
construir uma aplicação hipermídia é mais semelhante à criação 
de um documento do que a efetivação de código de 
programação. (FERNANDES, 1997, p. 64). 

Diante de um discurso social, cultural e pedagógico que defende o 

potencial inovador da ferramenta informática, órgãos e instituições 

educacionais públicas e privadas, oficiais e não oficiais dão respostas a essa 

demanda, iniciando experiências práticas de introdução do computador no 

ensino.  

No início da década de 70, a empresa norte-americana Intel Corporation, 

projetou o microprocessador, que reuniu num só circuito integrado todas as 

funções do processador central: A Unidade Central de Processamento (CPU), 

nessa época, segundo Gugik (2008): 

Temos o famoso IBM 360/91, um dos primeiros computadores 
a permitir programação da CPU por microcódigo, ou seja, as 
operações usadas por um processador qualquer poderiam ser 
gravadas através de softwares, sem a necessidade de projetar 
todo o circuito de forma manual. (GUGIK, 2008, p. 7).  

Em 1974, na Universidade de Harvard, o então estudante Bill Gates junto 

com o colega Paul Allen, desenvolveu um interpretador BASIC para o Altair, o 

primeiro modelo de microcomputador. Um ano depois fundou a empresa 

Microsoft, hoje considerada a maior empresa de software do mundo. Segundo 

Fonseca Filho (2007), “impulsionados pelo sucesso, um jovem programador, 

Paul Allen, associa-se a um estudante de Harvard, Willians Gates, com o 

objetivo de escrever uma versão popular de uma linguagem computacional, o 

Basic, para o Altair” (FONSECA FILHO, 2007, p. 130). 



28 
 

 
 

Em 1976 foi criado pela IBM o primeiro computador pessoal, o APPLE I, 

que no ano de 1980 resolve investir na produção de uma máquina de baixo 

custo, lançando seu PC (Personal Computer), contratando a Microsoft para 

desenvolver o sistema operacional, o MS-DOS, que de acordo com Fonseca 

Filho (2007) “A Microsoft adquiriu e incrementou um sistema operacional 8086 

da Seattle Computer Products − o QDOS − licenciando-o para a IBM, que 

começou a comercializá-lo com o nome de PC-DOS” (FONSECA FILHO, 2007, 

p. 131). Ao criar programas dedicados, a edição de textos, planilhas e de 

comunicação tornou-se popular no mundo, onde empresas e profissionais 

adotaram o microcomputador como ferramenta de trabalho. 

1.2 Os Softwares Educativos 

A utilização do computador na escola traz consigo, uma possibilidade de 

inserir o uso de software nas aulas das disciplinas escolares e no Ensino de 

Ciências e Matemática e, consequentemente, facilitar o processo de ensino-

aprendizagem e propõe trazer rapidez, cooperação, socialização, autonomia e 

eficiência na interação do educando com os diversos objetos de estudo. São 

vários os tipos de softwares e podem, por exemplo, ser baseados em exercícios 

propostos em sala de aula, envolvendo atividades de memorização, repetição e 

fixação dos conteúdos, possibilitando dar autonomia aos discentes. 

A partir de 1960, vários softwares de instrução programada foram 

instalados em computador, dando origem, assim, à instrução auxiliada por 

computador ou o Computer-Aided Instruction (CAI), que vinha ao encontro da 

teoria de aprendizagem baseada em Skinner e sua ideia de condicionamento, 

onde o aluno é recompensado ou não conforme suas atitudes e decisões. Como 

estes programas eram utilizados em computadores de grande porte ficava 

inviável a sua utilização na maioria das escolas. 

Nos dias atuais, o uso de softwares educacionais vem ganhando força no 

mercado mundial de forma acelerada. Vários países como Espanha, Inglaterra, 

França e Estados Unidos, entre outros, desenvolveram projetos de uso do 

computador na educação e, consequentemente, necessitaram desenvolver 

produtos de software específicos para suas necessidades. No Brasil, há diversos 
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projetos de pesquisa que estão sendo desenvolvidos, não só relacionados ao uso 

do computador em sala de aula, como também, ao desenvolvimento de 

software para os mais diversos conteúdos programáticos. Os softwares devem 

promover uma maior interação entre o aluno, o professor e o ambiente de 

aprendizagem. Segundo Tajra (2006) a escolha de um software é associada à 

proposta pedagógica do professor.  

O software educativo pode ser empregado no ambiente escolar, porém, 

segundo Valente (1999, p. 33), “deverá ser analisado em duas grandes 

abordagens o instrucionismo e o construcionismo”. 

Na abordagem instrucionista, o aluno explora o programa, cujo objetivo 

é a instrução em um determinado assunto. Tal perspectiva é caracterizada pela 

memorização e repetição de conteúdos, portanto, os softwares são classificados 

em: 

- Tutoriais: São aqueles que proporcionam uma comunicação entre o 

aluno e a máquina, onde o computador apresenta um conteúdo, com questões 

para que o aluno as analise e, em seguida, as responda; é fácil de utilização 

tanto para o aluno, quanto para o professor. 

- De exercício e prática: Baseados em Skinner, são caracterizados pela 

repetição do exercício, geralmente utilizados como revisão dos conteúdos. 

- Jogos educacionais: Criados para que o aluno busque, através de sua 

vivência, e sozinho, a resposta para a atividade proposta, o aluno aprende de 

uma forma lúdica o conteúdo apresentado. 

- Simulação: Por meio desses programas, o aluno irá desenvolver 

hipóteses, testá-las, e analisá-las por permitir a exploração de situações 

imaginárias e complicadas que exigem tempo para resolvê-las. 

A abordagem do Construcionismo se caracteriza por priorizar a 

resolução de problemas e serve para auxiliar o aluno a construir algo que seja 

do seu interesse, caracterizando a aprendizagem desejada. A palavra 

construcionismo deriva do construtivismo de Jean Piaget, e foi utilizada por 

Papert (1994), para caracterizar um aprendizado onde o aluno constrói seu 

próprio conhecimento. A função do professor será de mediador desse 

conhecimento, instigando o aluno a buscar novos caminhos e, assim alcançar os 
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objetivos propostos no qual o computador deverá executar o que o aluno 

indicar. No entanto, quando a resposta “não” for satisfatória, o aluno deverá 

comandá-lo com novas orientações em busca de novos resultados. O estudante 

nessa abordagem é considerado o sujeito da aprendizagem. É ele que busca 

alternativa e lança desafios ao computador. ‘ 

Segundo Vieira (1999), os softwares educativos podem ser classificados, 

também, quanto ao nível de aprendizagem do aluno em:  

Sequencial: tem o objetivo de apenas transferir a informação, na 

perspectiva do ensino como apresentador de conteúdos e o aluno, numa 

posição passiva, deve memorizar e repetir as informações apresentadas. 

Relacional: a aquisição de certas habilidades é o objetivo principal do 

ensino, possibilitando o aluno relacionar com outros fatos ou outras 

informações. O aluno é parte central deste processo, podendo haver certo 

isolamento. 

Criativo: está relacionado com a criação de novos esquemas mentais, 

onde possibilita haver a interação entre pessoas e tecnologia. O aluno assume, 

assim, uma posição mais participativa e autônoma. 

1.3 O Sistema LOGO de Seymour Papert 

A partir do programa LOGO de Seymour Papert, o computador passou a 

ser visto como uma ferramenta que possibilitava a seus usuários a 

oportunidade de descobertas e aprendizagens. À época em que Papert lançou 

estas ideias, as interfaces gráficas computacionais eram pouco desenvolvidas, e 

o objeto concreto criado foi uma tartaruga, onde só poderia ser movimentada 

por comandos de uma linguagem computacional – LOGO. O nome dado a esse 

sistema foi uma referência a um termo grego que significa: pensamento, 

raciocínio, cálculo, ou ainda, razão, linguagem, discurso, palavra. 

Baseado nas referências teóricas sobre a natureza da aprendizagem 

desenvolvidas por Piaget, sendo reinterpretada por Papert, que originou o 

sistema LOGO, que também teve como base a teoria da Inteligência Artificial, 

que era vista como Ciência da Cognição, na qual Papert considerava como uma 

metodologia de ensino-aprendizagem, cujo objetivo é fazer com que as crianças 
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e os adolescentes pensem a respeito de si mesmos. A seguir apresentamos a tela 

principal do Sistema LOGO para facilitar o entendimento sobre este programa. 

Figura 1: Tela principal da Linguagem LOGO 

 
Fonte: Sistema da Linguagem LOGO 

A Tartaruga age de acordo com cada comando, apresentando na tela um 

resultado na forma de um gráfico. O aluno olha para a figura que está sendo 

construída na tela e para o produto final e faz uma reflexão sobre essas 

informações. A proposta da linguagem LOGO era de colocar a criança para 

comandar um robô, que era uma representação da tartaruga na tela do 

computador. Um dos primeiros protótipos controlados pela linguagem LOGO 

tinha forma de tartaruga, daí virou símbolo dessa linguagem.  

Um aspecto importante na concepção de Papert é o fato de que no LOGO 

considerar-se o erro como um importante fator de aprendizagem, o que oferece 

para os alunos entender porque errou e, através desses erros, o estudante possa 

buscar novas soluções para o problema, investigando, explorando, descobrindo 

por si próprio, ou seja, conseguir aprender por descoberta. 

Em meados da década de 70, Seymour Papert liderou o desenvolvimento 

de LOGO, que envolve ao mesmo tempo uma linguagem de programação 

projetada para ser utilizada no ensino-aprendizagem, e uma filosofia baseada 

no construcionismo. Este sistema representou um marco importante no uso de 
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computadores na educação, onde o aluno assumia um papel ativo na 

construção do seu conhecimento.  

O conceito básico do Construcionismo surgiu numa época em que os 

computadores começaram a serem usados na educação. Nessa mesma época, 

tínhamos o paradigma instrucionista, cuja ideia era utilizar o computador como 

ferramenta para promover a instrução. Papert (2009) consegue diferenciar o 

Construcionismo do Instrucionismo, e diz que: 

[...] A frase ‘’instrução programada pelo computador’’ 
(computer-aided-Instruction) significa fazer com que o 
computador ensine a criança. Pode-se dizer que o computador 
está sendo usado para “programar” a criança.  Na minha 
perspectiva é a criança que deve programar o computador e, ao 
fazê-lo, ela adquire um sentimento de domínio sobre um dos 
mais modernos e poderosos equipamentos tecnológicos e 
estabelece um contato íntimo com algumas das ideias mais 
profundas da ciência, da matemática e da arte de construir 
modelos intelectuais. (PAPERT, apud LIMA, 2009, p. 34). 
 

A finalidade do Sistema LOGO, segundo Papert (2009), é de ser um 

recurso informático que promova no aluno a construção dinâmica de suas 

próprias aprendizagens e, possui também outra dimensão que é a possibilidade 

de realização de pequenas experiências robóticas, construção e manipulação de 

aparelhos controlados por computador. Suas principais vantagens são:   

1. Promover o pensamento rigoroso; 

2. Facilitar a compreensão de conceitos gerais; 

3. Facilitar aquisição da arte heurística; 

4. A depuração de erros, que é uma atividade construtiva e 

planejável, que pode ser aplicada a qualquer tipo de solução de problemas; 

5. Promover a invenção de pequenos procedimentos, para solucionar 

grandes problemas; 

6. Aumentar a autoconsciência e a alfabetização nos processos de 

resolução; 

7. Ajudar na conscientização de que dificilmente existe uma fonte 

ideal de fazer alguma coisa.  
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As ações que o aluno realiza na interação com o computador e os 

elementos sociais que permeiam e suportam a sua interação com o computador 

estão mostradas na figura abaixo: 

Figura 2: A interação com o computador - segundo o Construcionismo 

 
Fonte: Informática na educação: instrucionismo x construcionismo 

  

O sistema LOGO de Papert, modificou a forma de pensar sobre a 

utilização do computador na educação, consequentemente, como a tecnologia 

pôde modificar o processo de ensino-aprendizagem. 

1.4 O software Modellus: Características essenciais  

O Software Modellus foi desenvolvido por Teodoro, Vieira & Clérigo 

(2000). É um Software didático que possibilita a seus usuários experiências com 

os modelos matemáticos. Além de realizar cálculos, faz a interpretação dos 

resultados desses modelos. Com este programa, alunos e professores podem 

criar animações, controlar as variáveis, observar as representações gráficas, 

além da possibilidade de designar e analisar funções. O Modellus promove 

uma abordagem construtivista, enquadrando-se no conceito de ferramentas 

computacionais, as quais podem auxiliar na construção do conhecimento, onde 

pode ser usado a dar sentido ao novo conhecimento por interação com 

significados claros e diferenciados, previamente existentes na estrutura 

cognitiva do aluno.  

De acordo com Teodoro (2002), o Modellus é uma ferramenta cognitiva 

para auxiliar a internalização de conhecimento simbólico, preferencialmente em 
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contexto de atividades de grupo e de classe, em que a discussão, a conjetura e o 

teste de ideias são atividades dominantes, em oposição ao ensino tradicional, ou 

seja, somente utilizando a lousa e o pincel por parte do professor. Entretanto, 

devemos ponderar que, esta afirmação não significa que os alunos reinventam o 

conhecimento quando constroem ou exploram modelos com o Modellus. 

Acreditamos que a aquisição de conhecimentos e capacidades não é um 

processo completamente claro e definido no tempo e no espaço. É demorado, 

contextual que, segundo Ausubel (2000), dependente de ideais relevantes na 

estrutura cognitiva do aluno e também de conhecimento prévio sobre um 

determinado conteúdo. Portanto, essencialmente, é um processo de 

familiarização com novas ideias e representações de um determinado saber. 

 Segundo Teodoro (2002), o uso de software de modelagem pode facilitar 

a construção de abstrações, pois segundo o autor, as simulações de fenômenos 

organizam mais facilmente os conceitos subsunçores do aluno.  

Modellus, como outras ferramentas computacionais, permite ao usuário 

fazer e refazer representações, explorando-as sobre as mais diversas 

perspectivas.   

Nesta ferramenta computacional, a montagem do modelo matemático é 

feita da seguinte forma: “pense com o computador como pensaria se estivesse 

usando papel e lápis” (TEODORO, 2002, p. 25), ou seja, não é necessário 

nenhum conhecimento de linguagens de programação (exemplo: R, Pascal, 

Fortran,..., etc.). Com o Modellus, segundo Teodoro (2002), será possível:  

1. Construir e explorar múltiplas representações de modelos 

matemáticos (baseados em funções, em equações diferenciais, em iterações, em 

objetos geométricos, etc.), a partir de especulação puramente teórica ou a partir 

de dados experimentais ou registros em imagem fixa ou em vídeo. 

2. Analisar a razoabilidade dos modelos quer em termos de 

coerência teórica quer em termos de coerência com dados experimentais ou 

registros de imagem. 

3. Reforçar o pensamento visual, sem diminuir os aspectos de 

representação formal através de equações e outros processos formais.  
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O Software Modellus possui uma interface de manipulação direta. 

Assim, o aluno pode alterar o modelo matemático (equações) diretamente na 

janela “Modelo Matemático” do software, sem a intermediação de uma 

linguagem escrita. Ao executar, o modelo as respostas são obtidas quase de 

forma imediata, em forma de gráfico e tabela, permitindo, assim, que vários 

estudantes possam verificar sua validade e, se necessário, fazer correções no 

modelo e o executem novamente. A seguir, apresentaremos algumas telas do 

Modellus para facilitar o entendimento de como se apropriar dessa ferramenta. 

Figura 3: Tela principal do Modellus 

 
Fonte: Software Modellus 

A primeira observação a ser feita sobre a operacionalização do Modellus 

é definir o sistema físico que vai ser objeto do estudo e o modelo matemático 

que vai ser utilizado para descrevê-lo. O aluno precisará apenas digitar na 

janela de modelo as equações relevantes para o movimento desejado. 

Para fazer cálculos baseados em equações algébricas, transformadas em 

comandos de programação, e elaborar gráficos e tabelas a partir dos valores 

numéricos obtidos são operações que já podiam ser realizadas pelos 

computadores antigos. Apenas, os resultados eram impressos em vez de 

exibidos. No Modellus esses resultados são manipulados pelo usuário, de 

acordo com suas necessidades. 
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O Modellus permite montar animações bastante ricas, sem muita 

dificuldade. Os itens que podem ser incluídos numa animação podem ser 

encontrados na faixa de configuração, clicando-se na aba Objectos. Apenas 

alguns deles serão apresentados, no entanto, o aluno poderá descobrir os 

demais por conta própria e, decidir se deverá utilizá-los.  

Figura 4: Seleção de objetos a serem inseridos na animação: (a) origem dos eixos; (b) partícula; 

(c) vetor. 

Figura 4: Seleção de objetos a serem inseridos na animação: (a) origem dos eixos; (b) 

partícula; (c) vetor. 

   
(a)                                  (b)                                      (c) 

Fonte: Software Modellus 

. 

Começa-se inserindo, na animação, a origem do sistema de eixos de 

coordenadas, selecionando o item Origem na faixa de configuração (Figura 

4.1.a), e a seguir clicando sobre a área da janela principal, no lugar onde se 

deseja que a origem esteja localizada. A faixa de configuração passa a 

apresentar as opções relativas a esta origem, como mostra a Figura 5. Apenas 

foram fixados valores nulos para as suas coordenadas e optou-se por mostrar 

apenas os eixos.  

Figura 5: Configuração da origem do sistema de eixos na animação. 

 
Fonte: Software Modellus 

A seguir, insere-se na animação um desenho do próprio software, que 

pode ser representado por uma "partícula", escolhendo Partícula na 
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faixa Objectos. Clicando sobre a área de animação, a faixa de configuração 

apresenta as opções relativas à partícula, como se vê na Figura 6.  

Figura 6: Configuração da "partícula" que representa um ponto material na animação. 

 
Fonte: Software Modellus 

Optamos em utilizar o Modellus pelo fato de que esse software dispensa 

o uso de linguagem computacional, o que consideramos uma facilitação para o 

uso dessa ferramenta com alunos da EJA, haja vista, que esses alunos não 

possuem tanta familiaridade com o computador, segundo demonstra as 

respostas apresentadas no questionário de conhecimentos prévios, quando 

iniciamos essa pesquisa, onde relataremos com maior aprofundamento no 

quarto capítulo, e também pela programação ao utilizar de linguagem 

matemática idêntica àquela usada em sala de aula. Neste trabalho, as 

simulações foram feitas no Modellus pelas características citadas acima. Essas 

simulações têm caráter exploratório, onde o usuário pode: 

- visualizar os gráficos; 

- manipular grandezas para verificar o comportamento do fenômeno 

através da simulação; 

- associar imagens pré-definidas ou não para melhor entender conceitos 

básicos de Cinemática. 

O Software Modellus é distribuído gratuitamente pela internet 

(http://phoenix.sce.fct.unl.pt/modellus/) sendo disponibilizado em vários 

idiomas, incluindo o português.  Segundo Teodoro (2002), a eficiência do uso 

do software Modellus no processo de ensino-aprendizagem se orienta por cinco 

princípios:  

1. Começar onde o aluno está;  

2. Promover o processamento ativo e a descoberta;  

3. Usar modelos matemáticos e representações apropriadas;  



38 
 

 
 

4. Usar simulações;  

5. Fornecer um ambiente de suporte. 

O Modellus foi concebido por investigadores de educação científica de 

forma a oferecer um pacote de software com base pedagógica.  

No nosso trabalho de pesquisa, tentamos seguir esses princípios na 

elaboração das aulas com o uso desse software. 

1.5 Os Limites e Possibilidades do Uso do Software Modellus no Ensino de 

Física 

Vamos descrever os trabalhos encontrados na literatura, exclusivamente, 

aqueles que estão nos sítios da CAPES, sobre o ensino de Física e o uso do 

software Modellus.  

A pesquisa está focada nas análises documentais sobre este estudo, onde 

procuramos os trabalhos disponibilizados nos sítios da CAPES, devido à 

relevância em que os temas são tratados. Acreditamos que este sítio pode 

oferecer parâmetros para realizar esta pesquisa bibliográfica, onde as mesmas 

poderão nos substanciar na utilização destas mídias em trabalhos futuros para o 

ensino-aprendizagem de conceitos físicos. 

Vale salientar que essas pesquisas darão suporte ao projeto que estamos 

desenvolvendo no curso de Mestrado Acadêmico da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia - UESB, que se intitula, “O uso do software Modellus no 

ensino de Física para jovens e adultos”.  

1.6 Banco de teses e dissertações (D) da CAPES  

Nossa busca se concentrou nos sítios da CAPES, pois, consideramos 

esses sítios como fundamentais para nossa pesquisa, pela forma como são 

tratados os temas em educação. Especificamos o período de 2000 a 2015 para as 

pesquisas no sítio CAPES, devido ao período de implantação da EJA, e também 

por se tratar de um tema específico e com algumas publicações na área de 

Ensino de Física. Apesar dos trabalhos encontrados serem voltados para o 

Ensino Médio regular e para os cursos de graduação, ainda assim julgamos 

interessante para nossa pesquisa analisar quais foram os limites e possibilidades 
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encontrados por esses pesquisadores, que nos dará uma visão de como 

proceder na elaboração da pesquisa que iremos realizar com os alunos da EJA.  

Procuramos os trabalhos sobre o Ensino de Física e o uso de software, com 

as seguintes palavras: “EJA+FÍSICA” e “FÍSICA+MODELLUS”, no período 

compreendido entre 2000 e 2015. No total foram encontrados 19 trabalhos. Após 

as leituras dos resumos, selecionamos aqueles que se concentravam no 

desenvolvimento do tema de pesquisa e, que possibilitava a sua leitura 

completa, selecionamos os trabalhos que disponibilizaram o texto completo, 

que totalizou sete trabalhos referentes a dissertações: 

Começaremos nossa análise a partir da primeira Dissertação (D) na 

ordem cronológica de tempo e, assim sucessivamente, até o último trabalho 

localizado no sitio, ou seja: 

D1. Um estudo sobre o desempenho de alunos de Física usuários da 

ferramenta computacional Modellus na interpretação de gráficos em 

cinemática. 

O autor da pesquisa, o mestre em Física pela UFRGS, Ives Solano Araujo, 

realizou este estudo com alunos do primeiro ano do curso de Física da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no ano de 2002, sendo composto 

por um grupo experimental com vinte e seis alunos que foram submetidos a 

atividades de modelagem exploratórias e de criação em quatro encontros de 2 h 

15 min. e, com um grupo de controle, composto por vinte e seis estudantes, 

sendo adotado um delineamento quasi-experimental, usando a notação de 

Campbell e Stanley (1963), O delineamento quase experimental, conhecido 

como ensaio ou experimento não aleatório, é um estudo no qual o investigador 

intervém na característica que está sendo investigada; entretanto, não há 

alocação aleatória dos participantes ou de áreas aos grupos que receberão ou 

não a intervenção.  

O objetivo do trabalho foi investigar o desempenho dos alunos quando 

submetido a atividades complementares de modelagem computacional na 

aprendizagem de Física, utilizando o software Modellus. O tópico escolhido para 

investigação foi a Interpretação de gráficos de Cinemática e a fundamentação 
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teórica, baseada na teoria de Halloun sobre modelagem esquemática e a teoria 

da Aprendizagem Significativa de David Ausubel e, com atividades 

(exploratórias) de modelagem aplicada em laboratório e essas atividades foram 

desenvolvidas levando-se em conta dois fatores importantes sugeridos pelo 

autor: 1. Dificuldades dos estudantes em interpretação de gráficos da 

Cinemática e, 2. Objetivos a serem atingidos na compreensão de gráficos da 

Cinemática. 

Os resultados da pesquisa mostram que houve melhorias 

estatisticamente significativas no desempenho dos alunos do grupo 

experimental, quando comparado aos estudantes do grupo de controle, 

submetidos apenas ao método tradicional de ensino. Segundo o autor da 

pesquisa, tais resultados sugerem que o uso de atividades de modelagem, 

através do Modellus, pode auxiliar o professor complementando sua prática 

docente.  

O autor da pesquisa ressalta que este estudo não teve como objetivo 

julgar o software como “útil” ou não ao ensino em termos absolutos e acredita 

que não faz sentido avaliar uma ferramenta como um fim em si, pois a 

eficiência desta dependerá diretamente de onde, quando e como ela será 

empregada.  

Outro aspecto importante a ser considerado é o da motivação para 

aprender, proporcionada pelo tratamento aos estudantes. Além do interesse 

natural despertado pelo uso de computadores, os resultados indicam que a 

aplicação de atividades de modelagem exerceu uma influência positiva na 

predisposição do indivíduo para aprender Física. O autor considera que isso 

ocorre na medida em que a relevância de determinadas relações matemáticas e 

conceitos é percebida pelo aluno durante o processo de interação com os 

modelos conceituais, permitindo que o conteúdo visto anteriormente por ele, e 

que até então estava muito abstrato, passe a ter um referencial mais concreto. 

Para finalizar, salienta-se a importância de pesquisas científicas que se ocupem 

em investigar de que forma o aprendiz relaciona e compreende os conceitos 

físicos trabalhados com o uso do computador e como extrair um proveito 

máximo deste tipo de ferramenta.  
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D2. Investigação de ganhos na aprendizagem de conceitos físicos 

envolvidos em circuitos elétricos por usuários da ferramenta computacional 

Modellus. 

O autor da pesquisa, Pedro Fernando Teixeira Dorneles, é mestre em 

Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, o objeto de 

estudo foram alunos do curso de Engenharia, que estudam a disciplina Física II-

C, onde utilizavam o software Modellus para trabalhar com atividades de 

simulação e modelagem computacional no estudo de circuitos elétricos. Este 

estudo envolveu 193 alunos do curso de Engenharia, no ano de 2004, na 

UFRGS. O trabalho foi desenvolvido em quatro encontros de 1h 40 min. O 

Objetivo do trabalho foi comparar a apreensão dos conceitos de circuito elétrico 

entre alunos que utilizavam a ferramenta Modellus versus alunos expostos 

apenas ao ensino tradicional. Foi utilizada a Teoria da Aprendizagem 

Significativa de David Ausubel e o referencial do trabalho de Halloun para 

modelagem esquemática.  

Foram elaboradas situações problemas baseado no método POE 

(predizer, observar e explicar), proposto por White Gunstone apud Tao 

Gunstone (1999), onde os alunos deveriam responder perguntas antes de 

qualquer interação com a simulação ou modelo computacional. As situações 

problemáticas dizem respeito a questões propostas que visam instigar o aluno a 

pensar e interagir de modo consciente com simulações e modelos 

computacionais e não meramente por tentativa e erro. Foram realizadas duas 

etapas para investigação do problema, a primeira etapa foi composta por 28 

alunos, que desenvolveu um estudo piloto sobre atividades computacionais 

envolvendo as equações de Maxwell e 165 alunos formaram o grupo de 

controle1.  

Na segunda etapa o grupo experimental 2, foi composto por 26 alunos e 

o grupo de controle2, 31 alunos, que também participaram do grupo de 

controle1. Foram aplicados aos alunos dos dois grupos testes de conhecimentos 

sobre circuitos elétricos. Para a análise comparativa do estudo, o autor utilizou 

a Análise de Variância e Covariância para identificar se ocorreu aprendizagem 

dos sujeitos que participaram da pesquisa. Segundo os dados em análise, 
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verificou-se que o desempenho médio dos alunos que estudaram pelo 

procedimento didático foi superior ao desempenho médio dos demais alunos 

com nível de significância estatística menor do que 0,01(1 %) e que esse 

resultado leva a concluir que houve uma facilitação de aprendizagem de 

conceitos físicos envolvendo circuitos elétricos simples, com a utilização de 

atividades de simulação e modelagem computacionais com o software Modellus.   

Os resultados quantitativos deste estudo mostram que houve uma 

diferença significativa no desempenho dos alunos dos grupos de controle, e que 

atividades com o uso de simulação e modelagem computacionais com o 

Modellus podem auxiliar os alunos a superar as dificuldades de aprendizagem 

enfrentadas no estudo de circuitos elétricos simples.  O trabalho sugere que 

muitos alunos aprenderam significativamente, porém, vale ressaltar que, o 

procedimento didático adotado exige muita interação dos alunos com as 

atividades computacionais, dos alunos entre si, e com o professor. Como 

limites, o autor da pesquisa considera que a predisposição dos alunos em 

aprender é uma das condições para aprendizagem significativa.  

D3. Tecnologias computacionais como recurso complementar no 

ensino de física térmica. 

Esta dissertação foi apresentada ao programa de Pós-graduação da 

UFRGS, no curso de mestrado Profissional em Ensino de Física, no ano de 2007, 

sendo o autor dessa pesquisa o mestre Arlindo Henrique Hoch Cenne. O 

trabalho foi embasado nas teorias de mediação e de interação social de Vigotski 

e na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel e Joseph Novak. O 

Autor buscou desenvolver atividades em Física Térmica utilizando modelagem 

computacional a partir do software Modellus e do Excel, como recursos 

complementares, para o estudo de Física. Este projeto foi aplicado em três 

escolas particulares de Porto Alegre, durante os meses de março a agosto de 

2006, com aproximadamente 23 horas-aula de atividades, envolvendo 182 

alunos dessas escolas, num total de seis turmas do segundo ano do ensino 

médio. Os materiais elaborados para este estudo abordaram os conceitos de 

termometria, dilatação térmica, calorimetria, curvas de aquecimento, processo 

de transmissão de calor, gases ideais e, termodinâmica. Esses conteúdos foram 
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organizados em sete módulos didáticos, que tiveram a seguinte estrutura: um 

texto de apoio, as modelagens utilizadas, um guia de atividades com 

orientações para a sua utilização e questionamentos acerca do conteúdo nesses 

módulos, foram incluídos uma seção denominada Física no Cotidiano, 

buscando relacionar questões com os assuntos trabalhados e situações 

vivenciadas pelo aluno no dia a dia.  

Com o objetivo de analisar essa proposta de ensino, o autor procurou 

verificar a eficácia de sua aplicação na qualidade da aprendizagem dos alunos e 

no interesse dos mesmos pela disciplina. Para atingir tal objetivo, foi analisada a 

aprendizagem dos alunos de forma comparativa: os resultados obtidos foram 

comparados em um teste, aplicados como pós e pré-testes, envolvendo os 

conteúdos de Física Térmica. Os resultados encontrados como limites devido a 

percepção do autor da pesquisa sobre o uso de recursos computacionais no 

ensino de Física ainda é incipientes e que será necessários maior pesquisa e 

aprimoramento dos professores para que as aulas de Física tornem-se mais 

atraentes para os alunos e que também muitos alunos tiveram dificuldades em 

trabalhar com o programa Modellus por ser um programa novo e por 

desconhecerem seu uso, fato que pode vir a ser desestimulante para o 

aprendizado.  Como possibilidades, o autor cita que muitos alunos comentaram 

que as aulas no laboratório de informática eram muito interessantes, assim 

como as atividades e discussões desenvolvidas em grupo.  

D4. O uso do software Modellus na integração entre conhecimentos 

teóricos e atividades experimentais de tópicos de mecânica  

O objetivo da pesquisa foi desenvolver um material didático que, além 

de articular os domínios conceitual e experimental através da modelagem e 

simulação computacional, favorecesse a aprendizagem significativa e 

despertasse nos estudantes o interesse em aprender ciências. O autor da 

pesquisa foi o mestrando Janduí Farias Mendes, da Universidade de Brasília, do 

curso de mestrado profissional em Ensino de Ciências, realizada no ano de 

2009. A proposta foi desenvolver tópicos de mecânica em três etapas: realização 

de atividades experimentais, exposição dos conhecimentos teóricos e simulação 

computacional através do software Modellus.  



44 
 

 
 

A pesquisa foi realizada com estudantes da 1ª série do Ensino Médio do 

Centro Educacional 07 da cidade satélite de Ceilândia - DF, durante o segundo 

semestre de 2007. Nessa escola os estudantes tinham semanalmente duas aulas 

teóricas e uma de laboratório, no mesmo turno, nas disciplinas de física, 

biologia e química. As aulas de laboratório eram comuns e compartilhadas 

entre essas disciplinas. As atividades experimentais foram construídas pelos 

estudantes e o professor, anteriormente à pesquisa, que compõem uma base 

metálica de lançamento, um foguete e um túnel de vento feito de garrafa PET e, 

dois perfis de asa de avião feitos de isopor. Para as atividades de modelagem 

foi elaborado um conjunto de modelos matemáticos através 

do software Modellus. O trabalho foi realizado com quatro grupos de estudantes 

do ensino médio. O primeiro grupo realizou somente atividades experimentais 

e o segundo grupo somente simulação computacional. Nenhuma intervenção 

foi aplicada ao terceiro grupo (grupo controle) e o último grupo realizou ambas 

as intervenções (atividades experimentais e simulação computacional). Testes 

foram aplicados antes e depois das intervenções e os questionários de opinião 

somente depois.  

O referencial teórico foi baseado na teoria da aprendizagem significativa 

de David Ausubel e na epistemologia de Gaston Bachelard. Como limites, o 

autor destaca que a articulação entre atividades experimentais, modelagem e 

simulação computacional com o uso do software Modellus é uma questão pouco 

pesquisada em ensino de ciências, segundo aponta a bibliografia pesquisada.  

D5. A noção de referencial: uma interação cognitiva entre a mecânica 

newtoniana e a relativística:  

A autora da pesquisa foi à mestranda, Lisete Funari Dias, do curso de 

mestrado profissionalizante em Ensino de Física da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFRGS), no ano de 2010. A pesquisadora parte da hipótese, 

de que o tema da pesquisa está relacionado à dificuldade dos estudantes na 

compreensão dos conceitos envolvidos na Cinemática da Teoria da 

Relatividade Restrita (TRR) e, que as mesmas dificuldades são detectadas na 

mecânica Newtoniana (MN).  
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O público alvo do estudo foram alunos do curso de Licenciatura em 

Física, e que considera como objetivo contribuir para a formação desses futuros 

professores de Física. Para a concepção do projeto foi elaborado um material 

instrucional, baseado na epistemologia de Bachelard e na teoria de David 

Ausubel, utilizando a ferramenta constituída pelos organizadores prévios e com 

base nessa teoria foram elaborados textos e sequências didáticas de pré e pós- 

testes com a finalidade de explicitar a concepção dos alunos sobre o aspecto a 

ser investigado e avaliar a evolução conceitual destes, além de apresentação de 

animações construídas com o software Modellus.  

Sobre os resultados da pesquisa, a autora conclui que, permanecem entre 

os alunos as concepções do senso comum em relação ao referencial considerado 

em movimento, ao ponto de vista de observadores solidários. Porém, observa 

como êxito a perspectiva de promover a tomada de consciência do significado 

real que este conceito tem nas duas teorias. Considerando como limites a autora 

diz que:  

[...] Dos relatos de resultados encontrados, e, também, 
considerando as dificuldades comprovadas por experiência 
própria, conclui-se que o problema da noção de referencial na 
aprendizagem das duas mecânicas envolvidas (MN e TRR) é 
realmente sério. A aprendizagem significativa da TRR torna-se 
praticamente impossível sem que se consiga por parte do 
estudante a real diferenciação dos conceitos de referencial 
envolvidos nas duas teorias. (DIAS, 2010, p. 114). 

A autora considera fundamental o uso das ferramentas digitais, para que 

possibilitem uma aula mais atraente aos alunos e, que os assuntos se relacionem 

a vida cotidiana desses estudantes, sendo o responsável por essa mediação a 

figura do professor, e que o mundo físico e o virtual são facilmente interligados 

pelas novas tecnologias, sendo possível a representação dos modelos 

considerados abstratos. 

Outra dificuldade apresentada pela autora diz respeito a curta duração 

do curso, pois em apenas sete encontros não foi suficiente para maior 

apropriação dos conhecimentos pelos estudantes e, que a ausência de alguns 

discentes, por motivo de doença, dificultou uma aprendizagem mais 
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significativa, porque o curso consistia de uma sequência de conceitos que, 

interligados, auxiliariam na formação da estrutura cognitiva do aluno. 

D6. O uso das novas tecnologias da informação e comunicação no 

ensino de Física: uma abordagem através da modelagem computacional. 

O autor da pesquisa foi o mestrando, Marcelo Esteves de Andrade, do 

programa de Pós-Graduação da UFRGS, do mestrado Profissional em Ensino de 

Física, no ano de 2010. O objetivo dessa pesquisa foi à utilização de tecnologias 

computacionais como recurso principal para as aulas de Física. A dissertação 

tem como referencial teórico a Teoria dos Campos Conceituais de Gerard 

Vergaund e, como proposta desenvolver uma estratégia de Ensino de Física 

abordando o conceito de Cinemática, com a utilização de aulas e testes virtuais 

e também com atividades de modelagem computacional com o programa 

Modellus.  

A pesquisa foi aplicada a duas turmas do primeiro ano do Ensino Médio 

do Instituto Adventista Cruzeiro do Sul, localizado na cidade de Taquara, RS, 

entre os meses de março e maio de 2009, com carga horária de 22 horas/aula. 

Foram criados dois módulos de atividades, um envolvendo toda a parte 

conceitual de Cinemática, através de aulas e testes interativos com o uso de 

computador e o segundo módulo contendo as atividades com o uso do software 

Modellus.  

Em relação aos resultados referentes a essa proposta, o autor considera 

como limites a função do professor como mediador na utilização de software, 

pois o pesquisador considera que há um atraso no processo, ou seja, o professor 

deverá respeitar o ritmo em que cada aluno aprende; daí à necessidade da 

habilidade e sensibilidade do mediador em enxergar as necessidades dos 

alunos, o que nem sempre é respeitado quando se utilizam de modelagem 

computacional.  

Como possibilidades, foram consideradas pelo autor três possibilidades: 

1. O aumento considerável da motivação e interesse dos alunos, que estão 

ligados a dois fatores; o ambiente diferente, que não é o ambiente da sala de 

aula, e o uso do computador; 2. A questão visual, porque a todo o momento os 

alunos estavam vendo na tela do computador o objeto de estudo analisado, 
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quer seja um carro em movimento, uma pessoa andando ou uma bolinha em 

velocidade; e 3. A interação dos alunos com o software Modellus, onde os 

estudantes tinham a possibilidade de testar, alterar valores, mudar condições 

inicias e perceber o que estas mudanças acarretavam no fenômeno e criando 

sentidos para os vários conceitos estudados. 

D7. Ensinando Física em aulas de matemática no ensino fundamental 

O objetivo dessa pesquisa foi desenvolver tópicos de Física no contexto 

das aulas de Matemática no Ensino Fundamental para alunos da quinta a oitava 

série, o autor da pesquisa foi o mestrando, Marcelo Palma de Oliveira, da 

UFRGS, no ano de 2011. Os temas abordados incluíram Cinemática, 

Astronomia e Termodinâmica.  

A metodologia utilizada e o material desenvolvido foram baseados na 

teoria dos campos conceituais de Vergnaud em conjunto com a teoria da 

mediação de Vygotsky. Cada atividade foi composta por um pré-teste, um pós-

teste, alguns textos de apoio ao professor e guias de atividades práticas. As 

atividades foram desenvolvidas de acordo com a série em que os alunos se 

encontravam, ou seja, aos alunos de quinta série foram apresentados projetos 

de maquetes sobre o sistema solar e a representação de alguns astros, para os 

alunos da sexta a sétima série foram abordados os assuntos relacionados à 

Cinemática com resolução de problemas e a utilização do software Modellus e, 

os conceitos de Termodinâmica foram trabalhados com os alunos da oitava 

série.  

Em relação aos resultados encontrados na pesquisa, nos concentramos ao 

trabalho desenvolvido pelos alunos de sexta a sétima série onde, os estudantes 

utilizaram o software Modellus que é nosso objeto de pesquisa. Como 

possibilidades, o autor da pesquisa cita a utilização de softwares interativos, 

como o Modellus, que possibilita um alto grau de interação entre os alunos e, 

cita também que o uso de computador na sala de aula é um elemento 

motivador para a aprendizagem dos estudantes e, como limites, o autor 

considera como urgência o aprimoramento do professor que leciona Física 

nessa modalidade de ensino, pois, segundo o pesquisador os professores de 
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Ciências que lecionam para esses alunos têm formação com ênfase em Biologia 

e que esses docentes não estão qualificados de forma satisfatória para 

desenvolver conceitos de Física em uma idade extremamente importante para a 

formação do ser humano. 

1.7 Resumo dos Resultados das Dissertações  

Quadro 01: Síntese dos limites e possibilidades com o uso do software Modellus 

Trabalho Autor/Instituição Limites Possibilidades 

1. Um estudo sobre o 
desempenho de alunos de 

Física usuários da 
ferramenta 

computacional Modellus na 
interpretação de gráficos 

em cinemática. 

Ives Solano 
Araujo/UFRGS 

1. Importância 
de pesquisas 
científicas que se 
ocupem em 
investigar de 
que forma o 
aprendiz 
relaciona e 
compreende os 
conceitos físicos 
trabalhados com 
o uso do 
computador e 
como extrair um 
proveito máximo 
deste tipo de 
ferramenta. 

1. A aplicação de 
atividades de 
modelagem 
exerceu uma 
influência 
positiva na 
predisposição do 
indivíduo para 
aprender Física. 

2. O uso de 
atividades de 
modelagem, 
através do 
Modellus, pode 
auxiliar o 
professor 
complementando 
sua prática 
docente. 

2. Investigação de ganhos 
na aprendizagem de 

conceitos físicos envolvidos 
em circuitos elétricos por 
usuários da ferramenta 

computacional Modellus. 

 

Pedro Fernando 

Teixeira Dorneles 

/UFRGS 

1. O 
procedimento 
didático adotado 
exige muita 
interação dos 
alunos com as 
atividades 
computacionais, 
dos alunos entre 
si e com o 
professor; 

2. O autor 
considera que, a 
predisposição 
dos alunos em 
aprender é uma 
das condições 
para 

1. Atividades 
com o uso de 
simulação e 
modelagem 
computacionais 
com o Modellus 
podem auxiliar 
os alunos a 
superar as 
dificuldades de 
aprendizagem 
enfrentadas no 
estudo de 
circuitos elétricos 
simples. 
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aprendizagem 
significativa. 

3. Tecnologias 
computacionais como 

recurso complementar no 
ensino de física térmica. 

 

Arlindo 
Henrique Hoch 

Cenne/ 

UFRGS 

1. O uso de 
recursos 
computacionais 
no ensino de 
Física ainda é 
incipiente e, que 
será necessário 
maior pesquisa e 
aprimoramento 
dos professores 
para que as 
aulas de Física 
tornem-se mais 
atraentes para os 
alunos; 

2. Muitos alunos 
tiveram 
dificuldades em 
trabalhar com o 
programa 
Modellus por ser 
um programa 
novo e por 
desconhecerem 
seu uso, fato que 
pode vir a ser 
desestimulante 
ao aprendizado. 

1. Muitos alunos 
comentaram que 
as aulas no 
laboratório de 
informática eram 
muito 
interessantes, 
assim como as 
atividades e 
discussões 
desenvolvidas 
em grupo. 

 

4. O uso do software 

Modellus na integração 
entre conhecimentos 
teóricos e atividades 

experimentais de tópicos 
de mecânica 

Janduí Farias 
Mendes/UNB 

1. A articulação 
entre atividades 
experimentais, 
modelagem e 
simulação 
computacional 
com o uso do 
software 
Modellus é uma 
questão pouco 
pesquisada em 
ensino de 
ciências. 

 

5. A noção de referencial: 
uma interação cognitiva 

entre a mecânica 
newtoniana e a relativística: 

Lisete Funari 
Dias 

/UFRGS 

1. Após a 
proposta de 
intervenção 
permanecem 
entre os alunos 
as concepções do 
senso comum 

1. Observa como 
êxito a 
perspectiva de 
promover a 
tomada de 
consciência do 
significado real 
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em relação ao 
referencial 
considerado em 
movimento, ao 
ponto de vista 
de observadores 
solidários; 

2. O problema 
da noção de 
referencial na 
aprendizagem 
das duas 
mecânicas 
envolvidas (MN 
e TRR) é 
realmente sério. 
A aprendizagem 
significativa da 
TRR torna-se 
praticamente 
impossível sem 
que se consiga 
por parte do 
estudante a real 
diferenciação 
dos conceitos de 
referencial 
envolvidos nas 
duas teorias; 

3. A curta 
duração do 
curso, pois em 
apenas sete 
encontros não foi 
suficiente para 
maior 
apropriação dos 
conhecimentos 
pelos estudantes. 

que este conceito 
tem nas duas 
teorias (TRR e 
TN); 

2. Considera 
fundamental o 
uso das 
ferramentas 
digitais, para que 
possibilitem uma 
aula mais 
atraente aos 
alunos; 

3. Os assuntos se 
relacionem a 
vida cotidiana 
desses 
estudantes sendo 
o responsável 
por essa 
mediação a 
figura do 
professor; 

4. O mundo 
físico e o virtual 
são facilmente 
interligados 
pelas novas 
tecnologias 
sendo possível, a 
representação 
dos modelos 
considerados 
abstratos. 
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6. O uso das novas 
tecnologias da informação 
e comunicação no ensino 
de Física: uma abordagem 
através da modelagem 

computacional. 

 

Marcelo Esteves 
de Andrade/ 

UFRGS 

1. A função do 
professor como 
mediador na 
utilização de 
software, pois o 
pesquisador 
considera que há 
um atraso no 
processo, ou 
seja, o professor 
deverá respeitar 
o ritmo em que 
cada aluno 
aprende; 

2. Necessidade 
da habilidade e 
sensibilidade do 
mediador em 
enxergar as 
necessidades dos 
alunos o que 
nem sempre é 
respeitado 
quando se 
utilizam de 
modelagem 
computacional 

1. O aumento 
considerável da 
motivação e 
interesse dos 
alunos, que estão 
ligados a dois 
fatores, o 
ambiente 
diferente, que 
não é o ambiente 
da sala de aula, e 
o uso do 
computador; 2. A 
questão visual, 
porque a todo o 
momento os 
alunos estavam 
vendo na tela do 
computador o 
objeto de estudo 
analisado, quer 
seja, um carro 
em movimento, 
uma pessoa 
andando ou uma 
bolinha em 
velocidade e, 3. 
A interação dos 
alunos com o 
software 
Modellus, onde 
os estudantes 
tinham a 
possibilidade de 
testar, alterar 
valores, mudar 
condições inicias 
e perceber o que 
estas mudanças 
acarretavam no 
fenômeno e 
criando sentidos 
para os vários 
conceitos 
estudados. 

7. Ensinando Física em 
aulas de matemática no 
ensino fundamental 

 

Marcelo Palma 
de 

Oliveira/UFRGS 

1. O autor 
considera como 
urgência o 
aprimoramento 
do professor que 
leciona Física na 

1. A utilização de 
softwares 
interativos, como 
o Modellus, 
possibilita um 
alto grau de 
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modalidade de 
ensino 
fundamental 
(quinta a oitava 
série), pois, 
segundo o 
pesquisador, os 
professores de 
Ciências que 
lecionam para 
esses alunos tem 
formação com 
ênfase em 
Biologia e, que 
esses docentes 
não estão 
qualificados de 
forma 
satisfatória para 
desenvolver 
conceitos de 
Física em uma 
idade 
extremamente 
importante para 
a formação do 
ser humano. 

interação entre 
os alunos; 

2. O uso de 
computador na 
sala de aula é um 
elemento 
motivador para a 
aprendizagem 
dos estudantes. 

        Fonte: Autores 

O gráfico 1, mostra a indicação dos teóricos que foram utilizados nas 

dissertações, que em sua maioria aparece a teoria da aprendizagem significativa 

de David Ausubel, justamente essa teoria que dá embasamento teórico ao nosso 

trabalho.      

Gráfico1 - Teóricos que aparecem nos trabalhos de Dissertação 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fonte: Sítios da CAPES – 2000 a 2015 
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Conforme as análises realizadas dos trabalhos sobre a utilização do 

Modellus no ensino física, que encontramos nos sítios da Capes, a relação 

Dissertação x Instituição nos mostram, segundo o gráfico 2, que as pesquisas 

estão sendo desenvolvidas prioritariamente na região Sul do país, mais 

especificamente na UFRGS, havendo uma necessidade de ampliar as pesquisas 

no ensino de física com a utilização do software Modellus nas demais regiões, 

haja vista que os autores que desenvolveram os projetos de pesquisa em sua 

maioria obtiveram resultados satisfatórios para o ensino-aprendizagem de 

conceitos físicos. A relação entre as dissertações apresentadas nos trabalhos de 

pesquisa e as instituições que são apresentadas no gráfico 2, mostra que das sete 

instituições que foram realizadas as pesquisas, seis foram desenvolvidas por 

alunos de curso de mestrado da UFRGS.  

Gráfico 2 – Relação Dissertação x Instituição 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Sítios da CAPES – 2000 a 2015 

No gráfico 3, podemos analisar que dos alunos que participaram das 

pesquisas, em sua maioria, são estudantes de graduação e, que em segundo 

lugar estão os alunos de ensino médio, não havendo entre essas pesquisas a 

inclusão de projetos para alunos da EJA.  
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Gráfico 3 – Uso do Modellus por modalidade de ensino 

 

 

Fonte: Sítios da CAPES – 2000 a 2015 

O gráfico 4, mostra que o conteúdo de Cinemática foi o mais abordado 

nos trabalhados de dissertação onde, confirma a nossa hipótese de que é um 

conteúdo que deve ser considerado de grande relevância, pelo motivo de que os 

alunos da EJA também apresentaram maiores dificuldades para o aprendizado.  

           Gráfico 4 - Conteúdos abordados nas dissertações 

 

            Fonte: Sítios da CAPES – 2000 a 2015 

1.8 O uso do computador no ensino-aprendizagem 

De acordo com Delval (1986) é a partir de 1970, que as instituições de 

ensino passaram a utilizar a informática na educação. Os Estados Unidos foram 

um dos primeiros países a introduzir essa tecnologia no ensino de 1° e 2º graus, 

apesar da sua utilização ser bastante restrita nessa modalidade. Entretanto, as 

universidades possuíam grande experiência do uso do computador na 
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educação. Conforme Delval (1986), no ano 1983 nos Estados Unidos, 53% das 

escolas já utilizavam computadores.  

Com a proliferação dos microcomputadores, no início dos anos 90, as 

escolas norte-americanas de ensino fundamental e médio passaram 

efetivamente a utilizar o computador em grande escala, através de softwares 

educacionais tutoriais, exercício e prática, simulação de jogos e enciclopédias 

animadas.  

As administrações internacionais, segundo Delval (1986), em meados da 

década de 80 colocam em prática iniciativas institucionais de introdução da 

informática na educação escolar. De acordo com Delval (1986), na França, no 

início dos anos 80, estava sendo desenvolvido o plano “Informática para todos”, 

que tinha como objetivo a formação de professores e a instalação de milhares de 

microcomputadores, com a intenção de atender 11 milhões de alunos. O mesmo 

acontecia na Espanha que estava desenvolvendo o projeto Atenea. Os dirigentes 

franceses julgavam ser fundamental a preparação dos docentes e dedicaram 

muitos anos e recursos à formação de professores, no entanto, apesar dos 

avanços conseguidos, eles ainda estavam longe das transformações pedagógicas 

desejadas.  

A formação em informática, propriamente desejada, teve início mais 

tarde, onde os professores participavam de outras atividades de formação. 

Porém, conforme Valente (1999):  

Outra preocupação do programa francês tem sido o de garantir 
a todos os indivíduos o acesso à informação e ao uso da 
informática. Atualmente, isso tem sido reforçado através da 
implantação de redes de computadores e de comunicação à 
distância para a educação e a formação. (VALENTE, 1999, p. 5).  

No entanto, na Educação Americana, de acordo com Valente (1999), “a 

formação de professores voltada para o uso pedagógico do computador nos 

Estados Unidos não aconteceu, de maneira sistemática e centralizada como, por 

exemplo, na França” (VALENTE, 1999, p. 4). Ainda segundo o autor, nos 

Estados Unidos, “os professores foram treinados sobre as técnicas de uso do 

software educativo em sala de aula, em vez de participarem de um profundo 

processo de formação” (idem). A Espanha também é uma das primeiras 
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nações a programar o uso da informática no ensino e, implantam os planos de 

introdução às novas Tecnologias da Informação e Comunicação, sendo 

responsável pelo seu desenvolvimento o Ministério da Educação e Ciência e, as 

diferentes administrações autônomas do estado espanhol. Apesar do empenho 

dessas instituições em promover avanços tecnológicos como programar ações 

do tipo: “distribuir”; “equipar”; “dotar”, o que se observou foi uma falta de 

planejamento e debates sobre o que e, para que o uso da tecnologia na 

educação, não existindo diálogo entre a administração e as escolas, o que levou 

ao país a não obter sucesso com esse projeto. 

Segundo Delval (1986), “o uso dos computadores na sociedade 

americana, como em outros países do Primeiro Mundo, tornou-se um problema 

nacional, que passou a repercutir em toda a sociedade” (DELVAL, 1986, p. 117).  

Julgamos necessário para que as novas tecnologias fossem eficazes no 

ensino-aprendizagem, nesses países, que houvesse uma intervenção 

educacional que dê preferência ao pedagógico sobre o tecnológico. Entretanto, o 

que notamos é que houve um desenvolvimento descontextualizado de 

produtos. Por outro lado, podemos observar que algumas administrações 

educacionais estão mudando as suas políticas de prioridades, iniciando 

primeiro pelo planejamento, realizando uma reflexão diante dos resultados 

obtidos em relação aos investimentos realizados. Existe a necessidade, quando 

se fala em meios tecnológicos, que se possa primeiro preparar os educadores 

para depois colocá-los à frente de desafios como a questão da informática na 

educação. 

1.9 As ações no Brasil para interligar Educação com Informática 

Em relação à educação brasileira, a história parece mostrar outras 

experiências, comparadas aos modelos estrangeiros, haja vista que a ideia de 

interligar a educação com a informática não partiu de grupos sociais ou de 

educadores, mas do governo federal que entendeu que seria necessário 

envolver a escola num movimento que a tornasse desenvolvida. No Brasil, 

segundo Valente (1999) “a informática na Educação, nasceu a partir do interesse 

de educadores de algumas universidades brasileiras motivados pelo que já 
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vinha acontecendo em outros países”. (VALENTE, 1999, p. 2). O objetivo 

principal para essa tomada de decisão diz respeito ao direcionamento das 

políticas públicas brasileiras que estavam sendo direcionadas para a 

modernização de todos os setores da sociedade.  

No Brasil, “o movimento de uso da Informática na Educação intensifica-

se nas décadas de 80 e 90, a fim de atender a demanda da nova sociedade” 

(PALANGNA E BIANCHETTI, 1992 apud BONILA E PRETTO, 2000, p. 17).  

Para Moraes (1993): 

O objetivo do uso da Informática na Educação era desenvolver 
e capacitar recursos humanos em informática, elaborar e 
desenvolver experiências-piloto a nível educacional, além do 
desenvolvimento de softwares educativos, buscando-se com 
isso preservar os valores nacionais e estimular a indústria e a 
pesquisa locais (MORAES, 1993, p. 21).  

No ano 1971, de acordo com Valente (1999), “realizou-se pela primeira 

vez, um seminário intensivo sobre o uso do computador no ensino de física” 

(VALENTE, 1999, p. 6), na Universidade de São Carlos, onde ocorreu um 

seminário promovido em parceria com a Universidade de Dartmouth/USA. 

Nesse seminário foi desenvolvido o projeto EDUCOM. 

Para Valente (1999), o intercambio promovido pela Unicamp no ano de 

1975, com a Massachusetts Institute of Technology (MIT), dos Estados Unidos e, 

a consequente relação entre seus pesquisadores, com destaque para Seymour 

Papert e Marvin Minsky, tornou-se um fato importante para a realização do 

projeto para utilização dos computadores em educação no Brasil. Onde foi 

utilizada a linguagem LOGO – desenvolvida por Papert -,  estando envolvidos 

no mesmo um grupo interdisciplinar de especialistas das áreas de computação, 

linguística e psicologia educacional.   

De acordo com Silveira (2000), ao final década de 70 e início da década de 

80, “[...] a Universidade Federal do Rio Grande dos Sul (UFRGS), também 

desenvolve experiência semelhante, apoiadas nos estudos de Piaget e Papert” 

(SILVEIRA, 2000, p. 3). O Laboratório de Estudos Cognitivos (LEC) do Instituto 

de Psicologia explora as potencialidades do computador com a linguagem 

LOGO, com crianças de escolas públicas que apresentavam dificuldades de 
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aprendizagem, buscando conhecer e compreender o raciocínio lógico-

matemático dessas crianças, bem como as possibilidades de intervenção junto a 

elas de modo a promover a sua aprendizagem autônoma.  

Segundo Oliveira (1997), no ano de 1979 acontece “as primeiras ações 

governamentais, implementadas com o intuito de interligar educação com 

informática” (OLIVEIRA, 1997, p. 29), quando a SEI escolhe os setores de 

agricultura, educação, saúde e indústria, com o objetivo de viabilizar a 

utilização de recursos computacionais em suas atividades.  

A Secretaria Especial de Informática (SEI), no ano de 1980 cria a 

Comissão Especial de Educação (CEE), com a responsabilidade de colher 

subsídios para gerar normas e diretrizes para a área de informática na 

educação.  

Moraes (1993) explica que no Brasil, o primeiro Seminário Nacional de 

Informática na Educação, foi realizado na Universidade de Brasília (UnB), no 

período de 25 a 27 de agosto de 1981, promovido pela SEI, MEC e CNPq, sendo 

o primeiro fórum nacional a estabelecer uma posição sobre o uso de 

computador. Contou com a participação de especialistas nacionais e 

internacionais que tinham como objetivo estabelecer uma posição sobre o uso 

do computador como ferramenta auxiliar do processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo Oliveira (1997), este Seminário, “constitui-se no marco inicial das 

discussões sobre informática na educação, envolvendo especialistas nacionais e 

internacionais diretamente ligados ao processo educacional” (OLIVEIRA, 1997, 

p. 29).  

Do ponto de vista dos educadores, que participaram do seminário, 

houve várias preocupações a respeito do uso indiscriminado de programas 

estrangeiros que pudessem influenciar os conceitos e padrões culturais 

nacionais, e até questões no âmbito da economia; o investimento do MEC na 

Tecnologia Educacional, como se fosse à saída para crise do sistema educacional 

brasileiro. 

Conforme Oliveira (1997), dando continuidade às discussões realizadas 

no I Seminário, “realiza-se em Salvador, em 1982, o II Seminário Nacional de 

Informática Educativa”, que segundo (OLIVEIRA, 1997, p. 32), tendo como 
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tema central “O impacto do computador na escola: subsídios para uma 

experiência piloto do uso do computador no processo educacional brasileiro, 

em nível de 2º grau”, contando com a participação de pesquisadores da área de 

educação, informática, psicologia e sociologia.  

Segundo Valente (1999), “Todos os centros de pesquisa do Projeto 

EDUCOM atuaram na perspectiva de criar ambientes educacionais, usando o 

computador como recurso facilitador do processo de aprendizagem” 

(VALENTE, 1999, p. 9). 

Conforme Oliveira (1997), Em 1983 é elaborado o Projeto Brasileiro de 

Informática na Educação – EDUCOM, constituindo-se numa proposta de 

trabalho interdisciplinar, que “representou a primeira ação oficial, concreta, de 

levar computadores às escolas públicas brasileiras” (OLIVEIRA, 1997, p. 34). A 

proposta tinha como objetivo a implantação experimental centros-piloto, os 

quais eram considerados como instrumentos importantes para a informatização 

da sociedade brasileira, pois visavam à capacitação nacional e uma política para 

o setor. Após a criação desse projeto, os pesquisadores envolvidos com a 

informática educativa, solicitaram do MEC uma definição mais clara e, exigia 

do governo federal o delineamento de uma política a ser seguida. 

Para Oliveira (1997) a aprovação, no ano de 1984, pelo Congresso 

Nacional da Lei de Informática, transformou-se na definição do modelo 

brasileiro para o desenvolvimento da indústria de informática. Essa lei 

mantinha restrições ao capital estrangeiro e tornava legal a aliança do Estado 

com o capital privado nacional. 

A Lei de Informática, segundo Oliveira (1997), “determinava a reserva de 

mercado para as indústrias nacionais durante oito anos, até que alcançasse a 

maturidade e pudessem competir com as indústrias estrangeiras” (OLIVEIRA, 

1997, p. 26). Ainda segundo o autor, em 1984, o MEC assume a liderança do 

processo de informatização da educação, firmando convênio com as 

universidades e a Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa (Funtevê) – 

órgão do governo federal responsável pela coordenação e supervisão da 

aplicação de tecnologia educacional – para dar início às atividades de 

implantação dos centros.  
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O Centro de Informática Educativa (CENIFOR), criado em 1982, 

vinculado à Secretaria Especial de Informática (SEINF-MEC), de acordo com 

Moraes (1993) “tem suas atribuições regimentais reformuladas para melhor 

adequar-se à coordenação, à captação e ao repasse de recursos, visando o 

financiamento do Projeto EDUCOM” (MORAES, 1993, p. 8). Portanto, o 

CENIFOR tinha outras finalidades que era promover a integração dos centros-

piloto e garantir o repasse das informações a outras estruturas da rede federal e 

também das redes estaduais e municipais de ensino; acompanhar as atividades 

desenvolvidas pelos centros, além de promover as atividades de discussão 

sobre a utilização da informática no processo educacional junto a outros setores 

da sociedade. 

De acordo com Moraes (1993), em março de 1985, “iniciava-se a transição 

governamental que finalizava o governo militar, e em consequência alterações 

funcionais mais profundas ocorreram nas instituições federais, com 

consequentes mudanças de orientação política e administrativa” (MORAES, 

1993, p. 22), portanto ao final do governo militar e a transição governamental, 

ocorrem alterações funcionais nas instituições federais com consequentes 

mudanças de orientação política e administrativa. A nova administração do 

Funtevê entende que a pesquisa não é prioridade, efetiva o desmonte do 

CENIFOR, o que relega os centros-piloto a uma situação financeira difícil, 

ficando a sua sustentação apenas por conta do MEC. 

Na visão de Moraes (1993), em 1986, “inicia-se uma nova fase do 

processo, com a criação do Comitê-Assessor de Informática na Educação 

(CAIE/MEC), constituído por cientistas de reconhecida competência no país, 

provenientes dos diferentes segmentos da sociedade” (MORAES, 1993, p. 23). 

Ainda em 1986 o CAIE idealiza o projeto Formar visando à formação de 

professores e técnicos das redes municipais e estaduais de ensino de todo país, 

para trabalhar com informática educativa.  

Em 1987 foi realizado o primeiro curso Lato Sensu de informática na 

Educação com o intuito de formar professores, que de acordo com Moraes 

(1993), foi: “[...] através de dois cursos de especialização em informática na 

educação, em nível de pós-graduação lato sensu, realizados na UNICAMP, em 
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1987 e 1989, dedicados aos professores das diversas secretarias estaduais de 

educação e das escolas técnicas federais”. (MORAES, 1993, p. 24). E também 

nesse mesmo ano, foi realizada a Jornada de Trabalho de Informática na 

Educação, em Florianópolis, a fim de elaborar o plano trienal de informática na 

educação. 

Segundo Moraes (1993), em 1989, após os eventos para consolidar a 

informática na educação, o MEC Institui, “[...] um Programa Nacional de 

Informática na Educação, o que foi efetivado em outubro de 1989, através da 

Portaria Ministerial nº 549/GM” (MORAES, 1993, p. 25). Esse Programa tinha 

como diretrizes: prioridade à pesquisa básica e aplicada; formação de recursos 

humanos; produção e avaliação de softwares educativos; busca de uma 

configuração básica de equipamentos, de custo reduzido, produzidos pela 

indústria nacional; canalização de recursos financeiros para levantamento do 

“estado da arte”; formação e aperfeiçoamento de pesquisadores; pesquisas e 

estudos sobre o impacto da informática no setor educacional; construção e 

utilização de ferramentas computacionais adequadas e avaliação do sistema. 

De acordo com Oliveira (1997), no ano de 1991 “a Informática Educativa 

ganha espaço na lei que regula a Política de Informática no Brasil, cabendo ao 

MEC à responsabilidade de programar ações de formação de recursos humanos 

na área de informática” (OLIVEIRA, 1997, p. 49). Para tanto, foram inclusos na 

parte orçamentária, recursos para a implantação de Centros de Informática 

Educativa e execução das ações do PRONINFE. 

O relatório de avaliação do Projeto Educom de 1993, conforme Moraes 

(1993), “reitera basicamente os mesmos problemas detectados na década de 

1980, acerca do repasse dos recursos, o que estava levando ao esvaziamento dos 

centros-piloto” (MORAES, 1993, p. 22).   

Podemos observar que, na educação, o computador tem sido utilizado 

tanto para ensinar computação - ensino de computação - como para ensinar 

praticamente qualquer assunto - ensino através do computador. Para o ensino 

de computação, o computador é utilizado como objeto de estudo, ou seja, o 

aluno usa o computador para adquirir conceitos computacionais, como a base 

de funcionamento do computador, noções de programação e implicações do 
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computador na sociedade. Para o ensino através do computador, a máquina é 

tida como suporte para diversas formas de aprendizagem, ou seja, o aluno por 

meio do computador adquire conhecimentos sobre qualquer domínio dos 

saberes. As ações que foram implantadas até o momento têm contribuído para 

tornar essa modalidade de utilização do computador extremamente nebulosa e 

tem facilitado sua utilização de forma mercadológica. Consequentemente, as 

escolas oferecem cursos de computação em que os alunos, trabalhando em 

duplas, têm acesso ao computador somente uma hora por semana para escrever 

textos, através do Word e uso de internet, o que mostra a subutilização do 

computador no ensino-aprendizagem.  

Acreditamos que as articulações na escola podem promover uma 

mudança de postura na maneira de ensinar e aprender, onde o computador 

possa enriquecer os ambientes de aprendizagens e que o aluno, ao interagir 

com esses ambientes, tenha a chance de construir seu próprio conhecimento.  
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CAPÍTULO 2 

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

2.1 A Educação de Jovens e Adultos: Marcos Históricos 

Nesta seção abordaremos, de forma sucinta, experiências marcantes, que 

ocorreram no Brasil a partir do ano de 1960, sobre a Educação de Jovens e 

Adultos, revendo a ampliação da participação dos movimentos populares no 

processo político e cultural.  

Conforme Ventura (2001) “[...] o grupo representado por Paulo Freire 

muda o foco para o sentido da aprendizagem na vida das pessoas, diferente das 

práticas tradicionais de alfabetização que eram voltadas prioritariamente para o 

aprendizado instrumental” (VENTURA, 2001, p. 9). Portanto, a partir da 

compreensão de educação e da alfabetização, focada no ser humano, Paulo 

Freire contribuiu para uma nova visão de educação e, consequentemente, para 

uma mudança na postura epistemológica nos processos de alfabetização e 

educação popular.  

 De acordo com Ventura (2001), em 1960 “foi criado o Movimento de 

Cultura Popular (MCP) em conjunto com a Prefeitura Municipal do Recife, 

onde posteriormente foi estendido a várias outras cidades do interior de 

Pernambuco” (VENTURA, 2001, p. 8), esse e outros movimentos foram criados 

nesse período com o objetivo de melhorar a educação brasileira, onde foram 

desenvolvidas propostas de ações no campo do teatro, atividades culturais que 

eram realizadas nas praças públicas, além de escolas para crianças e adultos.  

A educação era concebida com o objetivo de proporcionar condições 

intelectuais para um maior esclarecimento dos trabalhadores, logo, o acesso à 

leitura e a escrita foram importantes para a ampliação do entendimento político 

das classes populares voltado para a transformação social. Em 1961, de acordo 

Ventura (2001): 

Surgiu o Movimento de Educação de Base (MEB), sob a 
liderança e responsabilidade da Confederação Nacional de 
Bispos do Brasil (CNBB), o qual tinha suas origens em duas 
experiências de educação radiofônicas, empreendidas pelo 
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episcopado no Nordeste brasileiro. (VENTURA, 2001, p. 8).
       

Foi importante a ação do governo Federal, para que esse movimento 

obtivesse sucesso, que segundo Beisiegel (1974), “O governo federal passou a 

patrociná-lo, oferecendo recursos para a criação de uma educação de base, a ser 

veiculada por meio de emissoras católicas, conveniadas ao MEC e a outras 

instituições federais, no Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País” (BEISIEGEL, 

1974, p. 161). Tiveram destaques nesse período, os setores progressistas da 

Igreja através da Juventude Operária Católica (JOC) e da Juventude 

Universitária Católica (JUC).  

Nesse mesmo período segundo Ventura (2001), “Em meio as grandes 

manifestações populares, dentre as quais a luta pela ampliação da escola 

pública, inicia-se a Campanha “De Pé no Chão Também se Aprende a Ler”, 

desenvolvida pela Secretaria de Educação de Natal/RN” (VENTURA, 2001, p. 

9). A Campanha tinha como objetivo a extensão das oportunidades 

educacionais para toda a população daquela região, porém, as dificuldades 

financeiras e institucionais para a implantação de um programa dessa 

magnitude, impulsionaram a construção de acampamentos escolares abertos, 

onde se alfabetizava crianças e adultos das classes populares. 

Os movimentos estudantis, participantes ativos das lutas pelas reformas 

de base e pela reforma universitária, viram na educação de jovens e adultos 

mais um espaço da luta popular. Segundo Ventura (2001), “A União Nacional 

dos Estudantes (UNE), valendo-se do Centro Popular de Cultura (CPC), via na 

educação de jovens e adultos mais um espaço de ação da luta popular”. 

(VENTURA, 2001, p. 64-65). 

O Movimento de Cultura Popular do Serviço de Extensão Cultural da 

Universidade do Recife, com o trabalho de Paulo Freire e sua equipe, ganharão 

expressão com suas experiências de alfabetização de adultos, que de acordo 

com Beisiegel (1982), “Se diferenciavam das demais, pela afirmação da 

necessidade de buscar os conteúdos da educação do povo nas condições reais 

de existência do homem comum”. (BEISIEGEL, 1982, p. 165).  
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Conforme Ventura (2001) “[...] o grupo representado por Paulo Freire 

muda o foco para o sentido da aprendizagem na vida das pessoas, diferente das 

práticas tradicionais de alfabetização que eram voltadas prioritariamente para o 

aprendizado instrumental” (VENTURA, 2001, p. 9).  

Em 1963, quando Paulo Freire consegue alfabetizar Adultos em Angicos, 

no Rio Grande do Norte, este feito significa para Ventura (2001) ”um marco na 

história da EJA no Brasil, e ampliou-se de tal forma que o Método Paulo Freire, 

como ficou popularizado, acabou sendo absorvido pela maior parte dos 

movimentos, como um instrumento valioso para a realização dos seus 

respectivos projetos” (VENTURA, 2001, p. 9). 

Segundo Ventura (2001), no início de 1964, o governo federal institui, no 

Ministério da Educação e Cultura, o Programa Nacional de Alfabetização 

(PNA): 

Mediante a utilização do referencial de alfabetização de Paulo 
Freire, pretendia-se alfabetizar em torno de cinco milhões de 
brasileiros, tendo o próprio Paulo Freire sido convidado para 
coordenar o programa. Contudo, logo em seguida, com o golpe 
civil-militar, o Programa foi extinto, sob a alegação de ser de 
teor subversivo. (VENTURA, 2001, p. 10). 

Porém, a conjuntura do país começava a dar sinais de mudanças e no dia 

1 de abril de 1964, instala-se no país o Regime Militar. De todos os programas 

existentes, o único movimento a sobreviver foi o Movimento de Educação de 

Base (MEB), conforme Ventura (2001), o programa teria que aceitar “sob a 

condição de ruptura com os compromissos da educação de classe e também da 

revisão da sua metodologia e de seus pressupostos teóricos, além de mudança 

geográfica, se deslocando do Nordeste para a Amazônia” (VENTURA, 2001, p. 

11), sendo essas as condições impostas para a continuação desse movimento. 

Segundo Ventura (2001), de 1964 até meados de 1980, “as experiências no 

âmbito dos movimentos sociais são proibidas e substituídas por iniciativas 

centralizadas pelo governo federal. Os acordos MEC-USAID encerram a fase 

dos movimentos de educação e cultura popular” (VENTURA, 2001, p. 11). 

Durante o período da ditadura militar a Educação de Adultos passa a ser 

considerada fundamental para o Brasil atingir uma economia autônoma, sendo 
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que sua população seria preparada para servir de mão de obra para colaborar 

com o desenvolvimento econômico do país, onde são criadas as campanhas das 

cruzadas ABC (Ação Básica Cristã), que recebe recursos e orientações do 

governo americano; o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) e o 

Sistema de Ensino Supletivo que continuam funcionando.  

Apesar de todas essas iniciativas adotadas pelo governo militar, segundo 

Moura (2006), “não houve uma política de formação de professores, as quais 

foram desenvolvidas por professores temporários e “selecionados” através de 

injunções políticas paternalistas e eleitoreiras” (MOURA, 2006, p. 52). Devido 

ao processo de industrialização, houve a necessidade de criar mão de obra 

especializada e, como as indústrias se concentrava nos centros urbanos, a 

população da zona rural teve que migrar para esses centros, na expectativa de 

melhorar a qualidade de vida, no entanto ao chegarem aos centros urbanos 

houve a necessidade de alfabetizar os trabalhadores e isso contribuiu para a 

criação das escolas para jovens e adultos. Conforme Moura (2006):  

A Lei nº 5692/71 significou a materialização desse processo, 
que culminou com a alteração da lei anterior e trouxe a 
regulamentação da EJA. Pela primeira vez, uma legislação 
específica organizou ensino de jovens e adultos em capítulo 
próprio, diferenciando-a do ensino regular básico e secundário, 
abordando, inclusive, a necessidade da formação de professores 
especificamente para ela, e trazendo avanços significativos para 
a EJA (MOURA, 2006, p. 12). 

Com essa Lei um capítulo foi dedicado especificamente para a EJA, que 

trouxe a possibilidade de melhorar a realidade escolar para a formação de 

Jovens e Adultos. 

2.2 O Movimento Brasileiro de Alfabetização – Mobral 

O Movimento Brasileiro de Alfabetização foi criado pela Lei 5.379, de 15 

de dezembro de 1967, como Fundação MOBRAL, que segundo Haddad (2000), 

foi fruto do trabalho realizado por um grupo interministerial, que buscou uma 

alternativa ao trabalho da Cruzada ABC. 

O Mobral foi criado com a finalidade de oferecer aos brasileiros a 

alfabetização e as quatro primeiras séries iniciais do ensino fundamental: 
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“Buscava-se instituir um movimento permanente de alfabetização e 

semiprofissionalização de adolescentes e adultos, durável enquanto 

persistissem as elevadas taxas de analfabetismo observadas no país” 

(BEISEIGEL, 1982, p. 174). A organização do Mobral se deu através de 

comissões municipais que eram responsáveis pela execução direta das 

atividades, ficando centralizadas a produção do material didático, a supervisão 

pedagógica e as diretrizes orientadoras. 

No início da chamada Nova República, o MOBRAL foi transformado na 

Fundação Educar, que segundo Haddad e Di Pierro (1994, p. 3): “Houve uma 

descentralização das suas atividades, apoiando técnica e financeiramente 

iniciativas de educação básica de jovens e adultos que foram conduzidas por 

prefeituras municipais ou instituições da sociedade civil”. O Mobral perdurou 

durante toda a década de 1970 até meados da década de 1985, quando foi 

extinto. 

A década de 1990 foi a de maior importância em favor à Educação de 

Jovens e Adultos, sendo incluídos nessa proposta os municípios e, também 

ocorreram parcerias com Universidades, ONGs, grupos informais, populares e 

Fóruns Nacionais e Estaduais, segundo Haddad e Di Pierro (2000): 

Nenhum feito no terreno institucional foi mais importante para 
a educação de jovens e adultos nesse período que a conquista 
do direito universal ao ensino fundamental público e gratuito, 
independentemente de idade, consagrado no Artigo 208 da 
Constituição de 1988. (HADDAD e DI PIERRO, 2000, p. 120). 

Além dessa garantia constitucional foi estabelecido, através da Carta 

Magna, um prazo de dez anos para que os governos e a sociedade cível 

concentrassem esforços para a erradicação do analfabetismo e a universalização 

do ensino fundamental.  

No início dos anos de 1990, Segundo Ventura (2001) a EJA recebe 

contribuições no âmbito teórico-metodológico advindas da influência de 

pesquisas introduzindo novos referenciais, a exemplo dos estudos da 

Psicogênese da Língua Escrita de Emilia Ferreiro; da teoria sócio-histórica de 

Vygotsky; e da influência da Linguística e da Sociolinguística. Ainda nos anos 

1990, tendo como lógica à escola cabe o "desenvolvimento de aptidões para a 
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vida produtiva" (Art. 39), a nova LDB (Lei nº 9.394/96), segundo Ventura (2001) 

“reservou um espaço privilegiado para a educação profissional, considerada 

como um fator estratégico de competitividade e desenvolvimento humano na 

nova ordem econômica mundial” (VENTURA, 2001, p. 15).   

Em relação à EJA, pode-se dizer que também ela teve um lugar de 

destaque, sendo contemplada com um capítulo próprio na nova lei, cujo 

conteúdo, entretanto, Segundo Ventura (2001) “sofreu um retrocesso em relação 

à Constituição Federal de 1988, pelo fato de referir-se à EJA como “cursos e 

exames supletivos” (Art. 38), retornando à concepção de educação 

compensatória” (VENTURA, 2001, p. 15).  

2.3 Conferências Internacionais de Educação de Adultos (CONFINTEA) 

As Conferências Internacionais de Educação de Adultos é a reunião que 

congrega pesquisadores, de vários países, que tratam sobre a Educação de 

Jovens e Adultos, na qual para a UNESCO, são conferências 

intergovernamentais (categoria II), às quais todos os Estados-membros da 

organização são convidados a enviar delegações. Em 1949, acontece na cidade 

de Elsinor na Dinamarca, a I Conferência Internacional, um ano após a 

promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e, pouco 

depois da criação da UNESCO (1946). Segundo Vieira (2007), “Os problemas 

enfrentados pelos educadores de adultos eram vistos como decorrência da 

degradação da trama material, espiritual e moral da vida civilizada” (VIEIRA, 

2007, p. 11). Nesse encontro reuniram-se 106 delegados, 21 organizações 

internacionais e 27 países, sendo eles: Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, 

China, Dinamarca, Egito, Finlândia, França, Alemanha, Grão Bretanha, Irã, 

Irlanda, Itália, Líbano, Holanda, Nicarágua, Noruega, Paquistão, Suécia, Suíça, 

Síria, Tailândia, Turquia, Nicarágua, e os Estados Unidos. O Brasil não 

participou dessa primeira edição. Essa Conferência teve por objetivo produzir 

um documento que trouxesse a problemática da Educação de Jovens e Adultos. 

Foram abertas as discussões sobre: as especificidades da Educação de Adultos; 

proporcionar uma educação aberta voltada para as condições reais de vida da 

população e, também que a educação de adultos deveria ser desenvolvida 
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através do espírito de tolerância. Em 1960, acontece no Canadá, na cidade de 

Montreal, a II Conferência Internacional de Jovens e Adultos, que de acordo 

com Vieira (2007): 

Os objetivos e as funções da educação de adultos foram 
estudados num contexto global, apresentando-se pela primeira 
vez os fundamentos da educação permanente. Nessa visão, a 
educação de adultos, ao mesmo tempo, que transcendia a 
educação geral e a educação profissional, englobava todo 
esforço organizado de educa- cão. (VIEIRA, 2007, p.11). 

Nesse encontro houve um debate sobre a necessidade de países mais 

desenvolvidos ajudarem aos países em desenvolvimento, com o intuito de 

melhorar a aprendizagem desses países, onde se reuniram 47 Estados-membros 

da UNESCO, 2 Estados como observadores, 2 Estados associados e 46 ONGs. 

Foi elaborado por cada país-membro um relatório nacional com base nos 

seguintes tópicos: 1. Natureza, objetivo e conteúdos da Educação de Adultos; 2. 

Educação cidadã; 3. Lazer e atividades culturais; 4. Museus e bibliotecas; 5. 

Universidades; 6. Responsabilidades com a educação de jovens e adultos; 7. 

Urbanização e 8. Educação das mulheres. O resultado obtido desta segunda 

Conferência, segundo Vieira (2007), foi que “a educação dos adultos deverá, 

portanto, ser reconhecida, por todos os povos, como um elemento normal, e por 

todos os governos como um elemento necessário do sistema de ensino de todos 

os países” (VIEIRA, 2007, p. 13).    

A III CONFINTEA é realizada em Tóquio, no Japão, no ano de 1972. 

Reuniram-se 82 Estados-membros, 3 Estados na condição de observador, 3 

organizações pertencentes às Nações Unidas e 37 organizações internacionais. 

Um dos pontos importantes nesse debate foi, segundo Vieira (2007) “a 

elaboração de políticas concretas de educação de adultos para serem 

incorporadas aos planos nacionais de desenvolvimento da educação dos países-

membros” (VIEIRA, 2007, p. 15). Nessa reunião surgiu a constatação de que é 

preciso adotar um conceito mais amplo de educação. Ao final, foi desenvolvido 

um relatório que concluiu que a educação de adultos é um fator crucial no 

processo de democratização e desenvolvimento da educação, econômico, social 
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e cultural das nações, sendo parte integral do sistema educacional na 

perspectiva da aprendizagem ao longo da vida. 

No ano de 1985, na França, ocorreu a IV CONFINTEA. Sob a temática 

“Aprender é a chave do mundo”, estiveram presentes 841 participantes e 112 

Estados-membros, Agências das Nações Unidas e ONGs. Segundo Gadotti 

(2000) “esse evento foi caracterizado pela pluralidade de conceitos” (GADOTTI, 

2000, p. 34).  

O ponto mais importante desse encontro foi o reconhecimento do direito 

de aprender como maior desafio para humanidade. O debate Segundo Vieira 

(2007) “Por fim, lançava um questionamento aos governos, países e sociedade 

acerca do futuro da humanidade, destacando a educação de adultos como 

indispensável à construção de um mundo mais humano” (VIEIRA, 2007, p. 15).  

A V CONFINTEA foi realizada no ano de 1997, na cidade de Hamburgo, 

na Alemanha. Sob o tema da aprendizagem de adulto como ferramenta, direito, 

prazer e responsabilidade, o encontro obteve participação de diferentes 

parceiros, inclusive da sociedade civil, além de contar com a participação de 

mais 170 Estados-membros, 500 ONGs e cerca de 1300 participantes. Segundo 

Vieira (2007): 

A V CONFINTEA representou um marco significativo, não 
apenas pela sua representatividade, mas pela reafirmação de 
compromissos formais com o desenvolvimento da educação de 
adultos. Diversamente das conferências anteriores foram 
firmados compromissos numa agenda para o futuro, 
elaborando-se uma estratégia de ação. A declaração de 
Hamburgo aprovada na V CONFINTEA, afirma que cabe à EJA 
suscitar a autonomia e o sentido de responsabilidade nos 
indivíduos e comunidades para que sejam capazes de lidar com 
as mudanças socioeconômicas e culturais ocorridas na 
contemporaneidade.”(VIEIRA, 2007, p. 19). 

Vale ressaltar que durante o encontro foi assumido o compromisso com a 

EJA. A Conferência vê com agrado a iniciativa de se proclamar a década da 

alfabetização, a partir de 1998, em homenagem a Paulo Freire. De acordo com 

Vieira (2007), “a V CONFINTEA representa um importante marco na EJA, pois 

estabeleceu uma compreensão ampla de educação, vista como aprendizagem ao 

longo da vida” (VIEIRA, 2007, p. 23). 
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Em 2009, foi realizado no Brasil, na cidade de Belém, VI CONFINTEA. O 

objetivo principal foi reavaliar os pontos da V CONFINTEA, ressaltando a 

necessidade de criação de instrumentos de advocacia para Educação de 

Adultos, em nível local e global, em espaços dentro e fora da UNESCO e, 

reafirmar os compromissos assumidos na V CONFINTEA. A esperança de 

Vieira (2007) na VI CONFINTEA era de ”Uma oportunidade de tentar diminuir 

o fosso entre o discurso e o desenvolvimento efetivo de políticas sistemáticas 

para a educação e aprendizagem das pessoas jovens e adultas” (VIEIRA, 2007, 

p. 23). 

2.4 O Ensino de Jovens e Adultos 

Educação de Jovens e Adultos, destinada aqueles que não tiveram acesso 

ao ensino fundamental e médio na idade própria, em sua maioria, são 

trabalhadores e trabalhadoras, jovens e adultos. São Moradores de localidades 

populares; operários e operárias assalariado da construção civil e também são 

trabalhadores de atividades informais, vinculadas ao comércio e ao setor 

doméstico. De acordo com o artigo 37 da LDB, a “Educação de Jovens e 

Adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de 

estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade própria”. A lei ainda diz, 

no artigo 38, que os “sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos 

jovens e adultos, oportunidades educacionais apropriadas”. Antes disso, 

porém, a Constituição de 1988, no artigo 208, já dizia que era dever do 

Estado garantir “o Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive 

para aqueles que não tiveram acesso na idade própria”. A partir de 2015, o 

Conselho Nacional de Educação através da resolução Nº 2, de 1 de julho de 

2015 no Art. 2, propõe a  Formação Inicial e Continuada em Nível Superior para 

professores na modalidade de Educação de Jovens e Adultos.  

Deveremos compreender a Educação de Jovens e Adultos, enquanto 

processo de formação humana plena que, embora instalado no contexto escolar, 

deverá levar em conta as formas de vida, trabalho e sobrevivência dos jovens e 

adultos que se colocam como principais destinatários dessa modalidade de 

educação. Consequentemente, a EJA orienta-se pelos ideários da Educação 
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Popular: formação técnica, política e social. Para Freire (2001), “o conceito de 

Educação de Adultos vai se movendo na direção da Educação Popular, na 

medida em que a realidade vai fazendo exigências à sensibilidade e, na 

competência científica dos educadores e educadoras” (FREIRE, 2001, p. 15).  

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB), de 1996, determinou no artigo 38º 

que a idade mínima para realizar os exames supletivos é de 15 anos para o 

Ensino Fundamental e de 18 anos para o Ensino Médio. A partir dessa 

decisão, presumia-se que podendo prestar os exames de conclusão, o aluno 

também poderia frequentar a EJA. Após dez anos, essa medida seria 

reforçada pela Resolução nº 3, do Conselho Nacional de Educação (CNE), 

que manteve a decisão da LDB e reforçou que a oferta da EJA deveria ser 

variada, visando atender plenamente os jovens com mais de 15 anos. De 

acordo com o Censo Escolar de 2014, o Brasil conta com cerca de 3,5 milhões 

de pessoas matriculadas na Educação de Jovens e Adultos (EJA), porém, 

cerca de 1 milhão desses estudantes ainda estão em idade escolar: 30% das 

matrículas de EJA do Brasil são de jovens com idades entre 15 e 19 anos. Em 

2007, eles somavam 26% dos estudantes da rede. Segundo Da Silva Oliveira 

(2011):  

Existem recomendações próprias na LDB (9394/96) e metas 
para a modalidade no Plano Nacional de Educação 
(considerando-se o PNE 2001-2010, lei 10.172/01 e o projeto do 
PNE 2011-2020), porém apesar das disposições de tais políticas 
percebe-se que a prática é muito distante das mesmas (DA 
SILVA OLIVEIRA, 2011, p. 1). 

O que podemos considerar diante das propostas destinadas a EJA é a sua 

concretização de forma compensatória, apesar dos esforços, o que vemos é uma 

descontextualização dessas propostas destinadas para aqueles que não 

conseguiram frequentar por diversos motivos a escola básica ou que a deixaram 

precocemente. 

2.4.1 A Educação de Jovens e Adultos no Estado da Bahia 

A modalidade do Ensino de Jovens e Adultos no Estado da Bahia vem 

sendo oferecida no sistema público estadual de ensino desde o início da década 
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de 90, mantendo-se de acordo com o preceito da Constituição Federal de 1988 e 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996. Conforme Paiva (2001): 

Apesar do esforço organizativo dos últimos anos, para cumprir 
o que está posto como direito constitucional — ensino 
fundamental e médio para todos independente da idade —, 
muito ainda falta fazer para oferecer a modalidade a todos os 
possíveis estudantes — jovens de 15 anos ou mais e adultos, 
todos inegavelmente excluídos do direito à educação. (PAIVA, 
2001, p. 4). 

No Estado da Bahia, em 1997, segundo dados coletados pela Pesquisa Nacional 

por Amostra Domiciliar (PNAD), de uma população absoluta de 12.743.601 habitantes, 

66,6% concentrava-se na faixa etária entre 15 anos ou mais. Do total de pessoas nessa 

faixa de idade, 26,9% eram analfabetas, ou seja, 2.281.539 não haviam sido 

alfabetizadas
1
 (BRASIL, 1998). Esses dados expressam a quantidade de pessoas que, 

em 1997, procuravam por uma educação que considerasse as características e os anseios 

dos jovens e adultos analfabetos do Estado da Bahia. Segundo Paiva (2001) foi 

instituído na Bahia, no ano de 1992, o Programa da Educação Básica de Jovens e 

Adultos que tinha o objetivo de “atender a pessoas sem escolarização, ocorrendo 

na rede de ensino com a formulação proposta pela Gerência de Educação Básica 

de Jovens e Adultos, com o apoio de consultores, de um projeto denominado 

Aceleração I e II2 visando à oferta do ensino fundamental” (PAIVA, 2001, p. 4). No 

qual os termos foram estabelecidos pela LDB n.º 9394/96, ou seja, adequado às 

características dos alunos, às suas condições de vida e trabalho, levando em 

consideração seus saberes e experiências.  

Segundo Paiva (2001), a Aceleração I corresponde, aproximadamente, ao 

primeiro segmento do ensino fundamental (e se apresenta dividida em dois estágios de 

um ano cada), e a Aceleração II (também dividida em dois estágios de um ano cada) ao 

segundo segmento. De acordo com Paiva (2001): 

Destaca-se que o programa atende, na Aceleração I, 
preferencialmente, os iniciados em processos de leitura e 
escrita, tanto oriundos de projetos de alfabetização promovidos 
pela própria Secretaria, que saem conduzidos para a 
continuidade no programa institucionalizado, quanto oriundos 

                                                 
1 Segundo dados coletados pelo PNAD em 1997, esses dados não consideram os 
analfabetos funcionais – pessoas com menos de quatro anos de escolaridade (BRASIL, 
1998). 
2Autorizados pela Resolução CEE n.º 032/92 – D. O. 27/08/92, Portaria n.º 066/98 –  
D. O. 08/01/98. 
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de outras ações promovidas por ONGs, sindicatos, fundações, 
que a rede pública busca acompanhar e assumir a continuidade, 
como, ainda, atende pessoas com passagens anteriores pela 
escola (ou por outros modos de aprender). (PAIVA, 2001, p. 5). 

Trabalhando com a premissa de que os conhecimentos de mundo e os 

saberes da prática permitem aos jovens e adultos avançar em seus processos de 

aprendizagem, na qual, conforme Paiva (2001): 

Sustentou-se a ideia da aceleração como princípio da educação, 
oferecendo um curso com duração total de quatro anos. Além 
disso, essa foi uma das muitas estratégias que os poderes 
públicos encontraram para vencer as restrições impostas pelo 
FUNDEF à EJA. (PAIVA, 2001, p. 6). 

Esta ação possibilitou utilizar recursos de programas federais (Programa 

Aceleração da Aprendizagem) para serem aplicados nessa área. 

No período de execução, em que o Programa aconteceu, segundo Paiva 

(2001) “observou-se um crescimento de matrículas o que representa, como 

política pública, uma expansão do atendimento — dever do poder público — 

sem, no entanto, universalizar o acesso para todos os educandos” (PAIVA, 

2001, p. 6).  

Em 2009, a Secretaria Estadual de Educação da Bahia começou a 

trabalhar com uma nova proposta de Educação de Jovens e Adultos, o Tempo 

Formativo. De acordo com Paiva (2001) esse modelo tem por objetivo tornar o 

aprendizado do aluno, o mais próximo possível da sua realidade e, assim, 

diminuir as taxas de evasão escolar nessa modalidade de ensino, que de acordo 

com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio (PNAD/IBGE) 

foi superior a 42%. Nesse sentido, o Tempo Formativo foi pensado para se 

adequar as necessidades reais do público a qual se destina.  

A abrangência da EJA no Estado da Bahia é compreendida como uma 

modalidade apropriada ao jovem e adulto trabalhador ao qual indica que esta 

atenda a jovens e adultos que tenha idade a partir dos 18 anos. Segundo a 

Proposta “Educação de Jovens e Adultos: Aprendizagem ao Longo da Vida 

(2009)”, a qual se torna a Política de Educação de Jovens e Adultos do Estado da 

Bahia, sendo elaborada pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia no qual 

segundo Paiva (2001): 



75 
 

 
 

Foram ouvidos os principais sujeitos da EJA: educandos (as), 
educadores, gestores e coordenadores pedagógicos das 
Diretorias Regionais de Educação - DIREC, bem como 
representantes dos diversos segmentos que dão forma ao 
Fórum Estadual de EJA. (PAIVA, 2001, p. 2).   
 

A intenção da Proposta, de acordo com Paiva (2001), é legitimar a EJA 

como modalidade de Ensino e principalmente que essa proposta expresse as 

reais demandas e as expectativas dos ideários populares, principais 

destinatários desta modalidade de Educação. Para Haddad (2007, p. 8), “A EJA 

é uma conquista da sociedade brasileira”, pois durante o processo histórico da 

educação no Brasil, esta modalidade de ensino sempre esteve à margem das 

políticas públicas nacionais de educação, e sua oferta em forma de campanhas 

de massa, visava o atendimento de objetivos imediatistas de diminuição do 

índice de analfabetismo. 
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CAPÍTULO 3 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O avanço da tecnologia tem sido de suma importância para a sociedade 

atual e, tem se tornado um desafio para os professores da educação básica a 

inserção das Tecnologias de Informação e Comunicação no ensino de física. 

Segundo o filósofo Adam Schaff (1990), a tecnologia inventada pelo homem 

causou modificações na cultura da sociedade em que vivemos. O autor prevê 

que esse processo de informatização terá efeitos sobre a forma de como o 

homem poderá mudar seu estilo de vida, em vários aspectos: no trabalho, no 

lazer, na relação da comunicação entre as pessoas e também na área 

educacional: 

Quando falamos de sociedade informática referimo-nos a uma 
Sociedade em que todas as esferas da vida pública estarão 
cobertas por processos informatizados e por algum tipo de 
inteligência artificial, que terá relação com computadores de 
gerações subsequentes (SCHAFF, 1990, p. 49). 

Diante disso, propomos neste projeto uma pesquisa que objetiva 

promover o estudo do uso de software nas aulas da disciplina Física, em turmas 

do Ensino de Jovens e Adultos (EJA III) no EIXO VII, numa escola Estadual na 

cidade de Amargosa no interior do Estado da Bahia.  

Para tanto a atividade de ensino no âmbito do Curso de Jovens e Adultos 

está pautada na construção, no dialogo, na direção da formação, na modificação 

da conduta humana onde professor e estudante interagem na busca de seus 

objetivos. Segundo Bizzo (2002):  

Modificar a preparação das aulas, proporcionar momentos de 
autorreflexão aos estudantes, oferecer oportunidades para 
testar explicações e refletir sobre sua propriedade, limites e 
possibilidades são atividades que ensejarão uma forma muito 
diferente de ensinar e aprender ciências. Essa nova forma de 
ensinar ciências demanda mudanças difíceis de serem 
realizadas, mas que certamente valerão a pena (BIZZO, 2002, p. 
137); 

Então, este projeto de pesquisa, ao ser idealizado para turmas do EJA, com 

enfoque no uso de computador objetivou contribuir, através de atividades 
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diversificadas realizadas em sala de aula pelo autor da pesquisa, que é docente 

de EJA, com a aquisição de conhecimento pela área de Ensino de Física a 

respeito do tema proposto. Pretendeu-se, desta maneira, cooperar, de forma 

significativa, com o desenvolvimento e a disseminação de uso da tecnologia na 

EJA. Para que pudéssemos entender o processo de aprendizagem dos alunos, 

durante a realização da pesquisa, utilizamos como embasamento teórico a 

teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel (1982; 2003). Esta 

propõe que os conhecimentos prévios dos alunos sejam valorizados, para que 

os mesmos possam construir estruturas mentais permitindo, assim, descobrir e 

redescobrir outros conhecimentos, caracterizando uma aprendizagem prazerosa 

e eficaz.  

3.1 A Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel 

David Paul Ausubel nasceu em vinte e cinco de outubro 1918 na cidade 

de Nova York, nos Estados Unidos, e morreu no dia nove de julho de 2008, era 

filho de imigrantes judeus. Membro de uma família de origem judia imigrantes 

da Europa Central estudou na Universidade de Nova York, onde desempenhou 

um importante trabalho como psicólogo da educação escolar. Por isso, apesar 

de sua formação em Medicina Psiquiátrica, ele dedicou parte de sua vida 

acadêmica à Psicologia Educacional.  

Ausubel (1982; 2003) propõe que os conhecimentos prévios dos alunos 

sejam valorizados. O conceito central é o de aprendizagem significativa, que é o 

processo através do qual uma nova informação se relaciona de maneira não 

arbitrária (plausível, sensível e não aleatória) e substantiva (não literal) a um 

aspecto relevante da estrutura cognitiva do aluno, ou seja, o relacionamento não 

é com qualquer aspecto da estrutura cognitiva, mas sim com conhecimentos 

especificamente relevantes, os quais Ausubel chama subsunçores. Na 

aprendizagem significativa o conhecimento prévio serve de base para a 

incorporação, compreensão e fixação de novos conhecimentos quando estes “se 

ancoram” em conhecimentos especificamente relevantes (subsunçores) 

preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Novas ideias, conceitos, 

proposições, podem ser aprendidos significativamente na medida em que 
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outras ideias, conceitos, proposições, especificamente relevantes e inclusivos 

estejam adequadamente claros e disponíveis na estrutura cognitiva do aprendiz 

e funcionem como pontos de “ancoragem” aos primeiros.  

3.2 Os tipos de Aprendizagem segundo Ausubel 

De acordo com Ausubel (2003), a aprendizagem pode ser classificada de 

duas formas distintas. A primeira é a chamada aprendizagem mecânica, na qual 

o novo conhecimento relaciona-se de forma arbitrária e literal na estrutura 

cognitiva do aluno. Dessa forma, há uma ênfase apenas na memorização dos 

conhecimentos. No entanto, não é nesse tipo de aprendizagem que estamos 

interessados, mas no que considera aquilo que o aluno já sabe, ou seja, seu 

conhecimento prévio, chamada de aprendizagem significativa. É importante 

salientar que as duas aprendizagens acima citadas não estão divididas, porém 

fazem parte de uma condição contínua, onde temos cada uma em um extremo.  

3.2.1 A Aprendizagem Mecânica 

A aprendizagem mecânica, segundo Ausubel (2003), pode possibilitar ao 

aluno aprendizagem significativa, desde que esteja dentro de um processo 

dinâmico. Segundo Moreira (2006): 

Na Física, por exemplo, os modelos ocupam posição central na 
construção do conhecimento. Consequentemente, o aluno deve 
aprender a construir modelos, e para isso, existem boas 
ferramentas para que as construa no computador. Quer dizer, o 
aluno constrói modelos de situações físicas usando 
determinada ferramenta computacional. A isso chama-se 
modelagem computacional. Contudo, pode ocorrer, e muitas 
vezes ocorre, que o aluno construa mecanicamente o modelo, 
ou seja, sem entender o que é um modelo em Física ou sem 
compreender que o que está construindo é um modelo 
(MOREIRA, 2006, p.11).   

Portanto, vale ressaltar que, na escola, quando os professores apresentam 

aos alunos determinados conhecimentos, que supostamente eles já conhecem, 

os estudantes copiam tais conhecimentos, como se fossem informações a serem 

memorizadas; no entanto, essas informações muitas vezes são reproduzidas nas 

avaliações e depois esquecidas, sem nenhum significado para o aluno. Esta é a 
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forma tradicional de ensinar e aprender, baseada muitas vezes na lousa e pincel 

e na aprendizagem mecânica do aluno. A aprendizagem por memorização pode 

se relacionar com a estrutura cognitiva do aprendiz, porém para Ausubel (2003, 

p. 4): “Podem relacionar-se com a estrutura cognitiva, mas apenas de uma 

forma arbitrária e literal que não resulta na aquisição de novos significados”.   

3.2.2 A Aprendizagem Significativa 

O ponto de partida da teoria de ensino proposta por Ausubel é o 

conjunto de conhecimentos que o aluno traz consigo. A este conjunto de 

conhecimentos, Ausubel dá o nome de estrutura cognitiva. 

É no curso da aprendizagem significativa que o significado lógico do 

material de aprendizagem se transforma em significado psicológico para o 

sujeito. Para Ausubel (2003):       

Na aprendizagem significativa, o aprendiz possui um 
mecanismo obrigatório para relacionar aspectos não literais (em 
oposição aos literais) de novos conceitos, proposições, 
informações ou situações a componentes relevantes da 
estrutura cognitiva existente, de várias formas não arbitrárias, 
que tornam possível a incorporação de relações derivativas, de 
elaboração, correlativas, modificadoras, de apoio, de 
qualificação, subordinantes ou representacionais na estrutura 
cognitiva do mesmo (AUSUBEL, 2003, p. 57). 

Para Ausubel (2003), o significado de relações Não arbitrárias e Não 

literais tem os seguintes sentidos: 

O primeiro critério – capacidade de relação não arbitrária  

- sugere simplesmente que, se o material for suficientemente 
não-arbitrário (ou não-aleatório), está presente uma base 
adequada e quase evidente para o relacionar de forma não 
arbitrária aos tipos de ideias correspondentes relevantes da 
estrutura cognitiva, que os seres humanos, no geral, ou pelo 
menos alguns, conseguem aprender. (AUSUBEL, 2003, P. 75). 

O segundo critério – fiabilidade não-literal 

- sugere que, se a tarefa de aprendizagem, mais uma vez, 
suficiente não arbitraria, poder-se-ia relacionar um símbolo ou 
grupo de símbolos, equivalentes (sinônimos) em termos 
ideários, à estrutura cognitiva do aprendiz sem alterar o 
significado de forma significativa. Por outras palavras, nem 
aprendizagem significativa, nem os significados emergentes, 
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dependem do uso exclusivo de palavras particulares, excluindo 
outras; o mesmo conceito ou proposição podia expressar-se em 
linguagem sinônima e iria transmitir precisamente o mesmo 
significado ao aprendiz. (AUSUBEL, 2003, P. 75). 

Assim, no entendimento de Ausubel apud Moreira (2011):  

[...] o armazenamento de informações no cérebro humano como 
sendo organizado, formando uma hierarquia conceitual, na 
qual elementos mais específicos de conhecimento são ligados (e 
assimilados) a conceitos mais gerais, mais inclusivos. Estrutura 
cognitiva significa, portanto, uma estrutura hierárquica de 
conceitos que são representações da experiência sensoriais do 
indivíduo (grifo nosso). (AUSUBEL apud MOREIRA, 2011, p. 
161). 

Para que ocorra a aprendizagem significativa é necessário que haja um 

relacionamento entre o conteúdo a ser aprendido e aquilo que o aluno já sabe, 

especificamente com algum aspecto relevante da sua estrutura cognitiva, como 

por exemplo, uma imagem, um conceito, uma proposição. Isso implica em 

substantividade e não arbitrariedade. A substantividade significa que, a relação 

entre o material a ser aprendido e a estrutura cognitiva não é alterada se outros 

símbolos, diferentes, mas equivalentes forem usados. Também é exigida que o 

relacionamento entre o novo conhecimento a ser aprendido e os conhecimentos 

relevantes da estrutura cognitiva, não seja arbitrário ou por acaso.   

As outras condições que devem ser satisfeitas para que ocorra a 

aprendizagem significativa será: o aluno deverá manifestar uma predisposição 

para aprender determinado conteúdo, isto é, uma disposição para relacionar, 

não arbitrária, mas substantivamente, a matéria com a sua estrutura cognitiva e, 

também o material a ser aprendido deve ser potencialmente significativo para o 

aprendiz. 

O que objetivamos é transformar esse conhecimento em aprendizagem 

significativa para os discentes. Para que isso ocorra estaremos nos referenciado 

ao trabalho do método de ensino desenvolvido por Ausubel, este método tem 

três fases: apresentação dos organizadores prévios, apresentação de materiais 

de ensino potencialmente significativos e o reforço da organização cognitiva. 

- Os organizadores prévios: são materiais introdutórios que se 

apresentam no inicio da lição. Eles relacionam, explicitamente, as ideias 
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relevantes que o aluno já possui com a tarefa de aprendizagem que lhe vai ser 

proposta, ou seja, a principal função dos organizadores prévios será a de 

superar o limite entre o que o aluno já sabe e aquilo que ele precisa saber, antes 

de poder aprender uma nova tarefa. Nessa etapa o nível de generalidade, 

inclusividade e abstracção é maior do que o da lição, tarefa de aprendizagem ou 

assunto que antecedem. Possui como objetivo, aumentar a pré-disposição para 

aprendizagem significativa; fornecer um suporte para a tarefa de 

aprendizagem; relacionar as novas ideias com as que o aluno já domina, 

permitindo assim que sejam mais bem discriminada e assimilada e, fazer uma 

ponte entre o que é sabido pelo aluno e que é preciso saber para aprender mais 

rapidamente o novo material.  

Os organizadores prévios baseiam-se na ideia de que o fator que mais 

influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já conhece, portanto, o 

planejamento de ensino deve ter como ponto de partida o levantamento das 

competências e conhecimentos já dominados pelo aluno. 

- Materiais de ensino potencialmente significativos: durante a lição, 

estes materiais podem ser apresentados sob a forma de exposições, discussões, 

filmes, experiências, leituras, etc. A finalidade da sua utilização será manter a 

atenção do aluno e explicitar como é que os conteúdos estão organizados. O 

meio principal é a exposição do professor, enquanto, que os recursos da 

tecnologia ajudam a esclarecer conceitos e proposições relevantes, porém, são 

mais um complemento. Esses materiais de ensino têm a finalidade de manter a 

atenção do estudante e de explicitar como é que os conteúdos estão organizados 

para ajudar o aluno a perceber sua ordenação lógica e a estabelecer relações 

entre ideias. 

Segundo Ausubel (2000), para que ocorra a Aprendizagem Significativa é 

necessário que:  

1- O material a ser assimilado seja potencialmente 
significativo, ou seja, não arbitrário e não literal entre os 
conhecimentos prévios e os novos conhecimentos; 

2- Haja a existência de um conteúdo mínimo na estrutura 
cognitiva do aluno, com subsunçores suficientes para suprir as 
necessidades relacionais; 
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3- O aprendiz apresente uma disposição para aprender e 
que não esteja apenas interessando em memorizar 
mecanicamente o novo conteúdo apresentado. (AUSUBEL, 
2000, p. 6). 

 

A aprendizagem significativa, não é sinônima de aprendizagem de 

material significativo.  Segundo Ausubel (2000): 

Em primeiro lugar, o material de aprendizagem apenas é 
potencialmente significativo. Em segundo, deve existir um 
mecanismo de aprendizagem significativa. O material de 
aprendizagem pode consistir em componentes já significativas 
(tais como pares de adjetivos), mas cada uma das componentes 
da tarefa da aprendizagem, bem como esta como um todo 
(aprender uma lista de palavras ligadas arbitrariamente), não 
são “logicamente” significativas. Alem disso, até mesmo o 
material logicamente significativo pode ser apreendido por 
memorização, caso o mecanismo de aprendizagem do aprendiz 
não seja significativo. (AUSUBEL, 2000, p. 1).  

O aluno ao manifestar uma pré-disposição para aprender, um 

determinado conhecimento, ele deverá intencionalmente, relacionar, de forma 

não literal e não arbitrária, o novo material a ser aprendido, com alguma ideia, 

alguma informação ou algum conhecimento em sua estrutura cognitiva. 

- Reforço da organização cognitiva: Permite a consolidação do novo 

material na estrutura cognitiva do aluno. Faz-se através de quatro atividades 

dirigidas pelo professor, conforme quadro 2:  

Quadro 02 - Atividades para alcançar o reforço da organização cognitiva 

Atividades dirigidas pelo professor Exemplos 

1- Promoção da reconciliação 

integrativa 

O professor leva o aluno a relacionar 

conscientemente as novas ideias com os 

conteúdos já dominados, através de 

estratégias como: - pedir sumário; 

- relembrar ideias; 

- perguntar diferenças,..., etc. 

2- Promoção da aprendizagem por 

recepção ativa 

O professor leva o aluno a envolver-se 

activamente na aprendizagem através de 

estratégias como: - pedir ao aluno que 

relacione o novo com aquilo que já sabe:  
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- pedir exemplos adicionais 

-pedir verbalizações próprias 

- pedir que sejam relacionados materiais 

contraditórios entre si,..., etc. 

3- Provocação de uma atitude crítica 

face aos assuntos disciplinares 

O professor suscita o raciocínio crítico 

através de estratégias como: - pedir que 

sejam identificados os pressupostos ou as 

inferências subjacentes ao material de 

aprendizagem - pedir que sejam avaliadas 

as contradições entre esses 

pressupostos,... 

4- Clarificação 

O professor ajuda o aluno a esclarecer o 

significado dos novos materiais através 

de estratégias como:  

- prestar informações adicionais; 

- apresentar a informação por outras 

palavras; 

- aplicar as ideias a novos problemas e 

exemplos,... 

Fonte: Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma perspectiva cognitiva - 2003 

Em sua teoria, Ausubel sugere a melhor forma de testar se o aprendizado 

de um conceito foi potencialmente significativo. Propõe que ao avaliar a 

aprendizagem dos alunos que sejam utilizadas questões e problemas não 

familiarizados para os discentes, ou seja, elaborar questões com frases de forma 

diferente as utilizadas em sala de aula e que apresentem sempre contextos 

diferentes aos apresentados aos alunos durante a aula com a lousa e pincel. 

Ausubel (2003) apresenta ainda quatro conceitos importantes: o de assimilação; 

de subsunção, diferenciação progressiva e da reconciliação integrativa. 

[...] os processos de assimilação na fase da aprendizagem 
significativa incluem: (1) ancoragem seletiva do material de 
aprendizagem as ideias relevantes existentes na estrutura 
cognitiva; (2) interação entre as ideias acabadas de introduzir e 
as ideais relevantes existentes (ancoradas), sendo que o 
significado das primeiras surge como o produto desta 
interação; e (3) a ligação dos novos significados emergentes com 
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as ideias ancoradas correspondentes no intervalo de memória 
(AUSUBEL, 2003, p. 8). 

O autor entende a assimilação como um processo que ocorre quando um 

novo conceito potencialmente significativo é assimilado sob um conceito mais 

inclusivo e já existente na estrutura cognitiva.  

Na Teoria da Aprendizagem Significativa, Ausubel (2003, p. 111), propõe 

três formas de aprendizagem por Assimilação: Subordinada, Superordenada e 

Combinatória.  

- Aprendizagem Subordinada  

Segundo Ausubel, a maior incidência de aprendizagem significativa é do 

tipo subordinada, ou seja, a nova ideia aprendida se encontra hierarquicamente 

subordinada às ideias preexistentes. Os significados para os materiais de 

aprendizagem apresentam uma relação de subordinação à estrutura cognitiva. 

Coll, Marchesi e Palácios (2007) comentam que “a estrutura cognitiva do sujeito 

responde a uma organização hierárquica na qual os conceitos se conectam entre 

si mediante relações de subordinação, ou seja, parte dos conceitos mais gerais 

para os mais específicos”. (COLL, MARCHESI E PALÁCIOS, 2007, p. 116). 

- Aprendizagem Subordinante (Superordenada).  

Este tipo de aprendizagem é bem menos comum do que a subordinada. 

Nesta forma de aprendizagem o novo conceito é mais geral e inclusivo que os 

conceitos subsunçores. Ocorre quando um conceito ou proposição mais geral do 

que algumas ideias já estabelecidas na estrutura cognitiva do estudante, é 

adquirido e passa a ser assimilado. O novo material a ser aprendido apresenta 

uma relação de superordenação com a estrutura cognitiva, no momento em que 

o indivíduo aprende um conceito ou proposição mais abrangente.  

Para Ausubel, Novak e Hanesian (1980, p. 48-57) a nova aprendizagem 

será superordenada quando se aprende uma nova proposição inclusiva que 

condicionará o surgimento de várias ideias, ocorrendo no curso do raciocínio 

ou quando o material apresentando é organizado indutivamente ou envolve a 

síntese de ideias compostas.  

- Aprendizagem Combinatória  



85 
 

 
 

A aprendizagem de novas proposições que não apresentam relação 

subordinada nem superordenada com ideias relevantes já adquiridas 

anteriormente na estrutura cognitiva do estudante é denominada aprendizagem 

combinatória. Conforme Pozo (1998, p. 38) na aprendizagem significativa 

combinatória, a ideia nova e as ideias já estabelecidas não estão relacionadas 

hierarquicamente, porém se encontram no mesmo nível, não sendo nem mais 

específica nem mais inclusiva do que outras ideias.  

O processo de Subsunção, “é o que ocorre quando o novo conhecimento 

ou proposição potencialmente significativa é assimilado sob uma ideia mais 

inclusiva, ou seja, quando o novo conceito é ancorado a estrutura cognitiva do 

aluno” (MOREIRA; MASINI, 1982, p. 19). 

Para Ausubel (2003), os efeitos iniciais do processo de subsunção podem 

descrever-se: 

[...] como facilitação quer da aprendizagem, quer da retenção. 
No início, apenas estão envolvidas as operações de orientação, 
de relacionamento e de catalogação. Estas operações 
preliminares são como é obvio essenciais para a aprendizagem 
e para a retenção significativas, uma vez que a incorporação 
hierárquica do novo material de aprendizagem num sistema 
ideário relevante existente é a base para o aparecimento de 
todos os significados e também deve estar, necessariamente, em 
conformidade com o principio prevalecente da organização 
cognitiva (AUSUBEL, 2003, p. 60).  

Para nortear a maneira e a sequência dos conceitos a serem trabalhados 

em sala de aula, Ausubel propõe dois processos: diferenciação progressiva e 

reconciliação integrativa.  

Diferenciação Progressiva: O conteúdo a ser apresentado aos alunos deve 

ser programado de maneira que os conceitos mais gerais e inclusivos da 

disciplina sejam apresentados em primeiro lugar, e, que sejam 

progressivamente diferenciadas em termos de detalhes e especificidade sendo 

pouco a pouco, introduzidos os conceitos mais específicos.  

Reconciliação Integrativa: A programação do material a ser apresentado 

ao aluno deve ser feita de maneira que haja exploração de relações entre ideais, 

apontando semelhança e diferenças entre conceitos relacionados. No trabalho 

pedagógico ela deve acontecer em dois contextos: na preparação do material 
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instrucional, e no relacionamento das ideias nele contidas com a estrutura 

cognitiva do aluno. (MOREIRA; MASINI, 1982, p. 21-2). 

A teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel estabelece a 

relação existente entre o que o aluno tem de conhecimento, preexistentes na sua 

estrutura cognitiva, com a interação de novos conhecimentos a essa estrutura, 

possibilitando ao aprendiz “ancorar” essas novas informações através de 

“subsunçores”, Ausubel (2003), diz que:  

A estrutura cognitiva particular do aprendiz contenha ideias 
ancoradas relevantes, com as quais se possa relacionar com o 
novo material. A interação entre novos significados potenciais e 
ideias relevantes na estrutura cognitiva do aprendiz dá origem 
a significados verdadeiros ou psicológicos. Devido à estrutura 
cognitiva de cada aprendiz ser única, todos os novos 
significados adquiridos são, também eles, obrigatoriamente 
únicos (AUSUBEL, 2003, p. 1 ).  

Vale salientar que, segundo Ausubel, a aprendizagem significativa não 

implica que as novas informações formem um tipo de ligação simples com os 

elementos preexistentes na estrutura cognitiva. Portanto, somente na 

aprendizagem por memorização que ocorrerá uma ligação simples, arbitrária e 

não integradora com a estrutura cognitiva preexistente. O autor utiliza a ideia 

de conceito ou proposições como sendo ideias relevantes da estrutura cognitiva 

que também podem indicar que a aprendizagem significativa envolve uma 

interação seletiva entre o novo material de aprendizagem e as ideias 

preexistentes na estrutura cognitiva, onde o autor emprega o termo ancoragem 

para sugerir a ligação ao longo do tempo. 

3.3 A Construção de Subsunçores       

A Aprendizagem Significativa envolve a aquisição de novos significados 

e esses novos significados são produtos da Aprendizagem Significativa. “Esta 

aprendizagem ocorre à medida que informações novas e potencialmente 

significativas ancoram-se, mais frequentemente, a ideias relevantes mais gerais 

e inclusivas na estrutura cognitiva do aprendiz" (AUSUBEL, 2000, p. 93). 

Portanto, torna-se indispensável uma análise prévia daquilo que se vai ensinar, 

buscando a melhor maneira de relacionar, explicitamente, os aspectos mais 
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importantes do conteúdo / matéria de ensino aos aspectos especificamente 

relevantes da estrutura cognitiva do aprendiz.   

Os conhecimentos relevantes da estrutura cognitiva, que servem de 

ancoradouro para a nova informação, são denominados por Ausubel de 

subsunçores. O subsunçor é uma estrutura específica à qual uma nova 

informação pode se integrar a estrutura cognitiva do aprendiz. Quando não 

existirem os subsunçores, deveremos construí-los, seja através de aula 

expositiva, um vídeo, uma música etc. Porém, caso o aprendiz não tenha os 

subsunçores, Ausubel “recomenda o uso de organizadores prévios que sirvam 

de ancora para a nova aprendizagem e levem ao desenvolvimento de conceitos 

subsunçores” (AUSUBEL, 2000, p.11).   

Um dos princípios programáticos da teoria da Aprendizagem 

Significativa, diz respeito à Consolidação, que juntamente com a diferenciação 

progressiva, a reconciliação integrativa e a organização sequencial deverão 

insistir no domínio do que está sendo estudado, antes que novos materiais 

sejam introduzidos, buscando assegurar contínua prontidão na matéria de 

ensino e sucesso na aprendizagem sequencialmente organizada. Segundo 

Ausubel (2000):     

Nunca se deve introduzir novo material na sequência até se 
dominarem bem todos os passos anteriores. Este princípio 
também se aplica aos tipos de aprendizagem intratarefas, nos 
quais cada tarefa componente (bem como conjuntos integrais de 
matérias). A consolidação, como é obvio, alcança-se através da 
confirmação, correção e clarificação, no decurso do retorno 
(feedback), e através da prática diferencial e da revisão, no 
decurso da exposição repetida, com retorno, ao material de 
aprendizagem. (AUSUBEL, 2000, p. 172). 

Contudo, o princípio da Consolidação deve ser compatibilizado com a 

progressividade da aprendizagem significativa e com a diferenciação 

progressiva e a reconciliação integrativa. 

3.4 Tipos de Aprendizagem Significativa 

A partir da ideia central de interação entre os subsunçores e o 

conhecimento novo, Ausubel (2003, p. 83), distingue três tipos de aprendizagem 

significativa: representacional, de conceitos e proposicional: 
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3.4.1 Aprendizagem representacional 

É o tipo mais fundamental de aprendizagem significativa, de que 

dependem todos os outros tipos de aprendizagem significativa.  

A aprendizagem representacional é o tipo mais básico de 
aprendizagem significativa do qual os demais dependem. 
Envolve a atribuição de significados a determinados 
(tipicamente palavras), isto é, a identificação, em significado, de 
símbolos com seus referentes (objetos, eventos, conceitos). Os 
símbolos passam a significar, para o indivíduo, aquilo que seus 
referentes significam (MOREIRA, 2006, p.25). 

Moreira (2006) destaca que devido à relação substantiva e não arbitrária - 

condição para que ocorra a aprendizagem significativa - a aprendizagem 

representacional não se limita a uma “mera associação entre o símbolo e o 

objeto”. 

3.4.2 Aprendizagem conceptual (de conceitos) 

É outro tipo de aprendizagem significativa, importante para aquisição de 

conhecimento.  

Os conceitos (ideias unitárias genéricas ou categóricas) também 
são representados por símbolos individuais da mesma forma 
que outros referentes unitários. De fato, à exceção do caso de 
aprendizes muitos jovens, a maioria das palavras individuais 
(que não os nomes próprios), vulgarmente combinadas em 
forma de frases para constituírem proposições, representa, na 
verdade, conceitos e não objetos ou situações particulares. 
(AUSUBEL, 2003, p. 84). 

Pelo mesmo motivo anterior, a relação substantiva e não-arbitrária, a 

aprendizagem de conceitos é “um tipo complexo de aprendizagem 

representacional” uma vez que não é “nominalista ou meramente 

representacional” (ibid.). 

3.4.3 Aprendizagem proposicional  

A aprendizagem proposicional dentre as apresentadas anteriormente, é a 

de maior complexidade, porém, sem deixar de apresentar-se similar, que por 

sua vez, implica na aprendizagem do significado de ideias expressas por 

grupos de palavras combinadas e expressas em proposições ou frases. 
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Na aprendizagem proposicional, a tarefa de aprendizagem 
significativa não consiste em apreender o que as palavras 
representam individualmente ou combinadas, mas antes 
aprender o significado de novas ideias expressas na forma 
proposicional. Desta forma, na verdadeira aprendizagem 
proposicional, o objetivo da atividade de aprendizagem não é 
apreender proposições de equivalência representativa, mas sim 
o significado de proposições verbais e expressar ideias que não 
as de equivalência representativa. Por outras palavras, o 
significado da proposição não é simplesmente a soma dos 
significados das palavras componentes. (AUSUBEL, 2003, p. 
84). 

As aprendizagens representacional e conceitual são consideradas, pré-

requisitos para a aprendizagem proposicional, haja vista, que é essencial para o 

aluno que antes de aprender os significados das proposições verbais, seja 

necessário conhecer, em primeiro lugar, os significados dos termos 

componentes ou o que estes representam. Segundo Ausubel (2003), os tipos de 

aprendizagem significativa (conceitual e proposicional) se diferem:  

Na medida em que, no primeiro caso, os atributos de critérios 
de um novo conceito se relacionam com as ideias relevantes na 
estrutura cognitiva, para darem origem a um novo significado 
genérico, mas unitário, ao passo que, no último caso, uma nova 
proposição (ou ideia compósita) se relaciona com a estrutura 
cognitiva para dar origem a um novo significado compósito. 
(AUSUBEL, 2003, p. 85). 

Para Ausubel (2003) ambas são muito diferentes da aprendizagem 

representacional, “muito embora a aprendizagem conceptual seja, geralmente, 

seguida por uma forma de aprendizagem representacional na qual o conceito 

recentemente apreendido se equaciona em termos de significado com a palavra 

conceptual que o representa.’’ (AUSUBEL, 2003, p. 85). 

3.5 Aprendizagens por recepção e por descoberta 

A diferença entre a aprendizagem significativa e a aprendizagem 

mecânica não deve ser confundida, entre a diferença entre as aprendizagens por 

descoberta e por recepção. Segundo Ausubel (2003), na aprendizagem por 

recepção: 

O conteúdo total do que está por aprender apresenta-se ao 
aprendiz em forma acabada. A tarefa de aprendizagem não 
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envolve qualquer descoberta independente por parte do 
mesmo. Ao aprendiz apenas se exige que interiorize o material 
(ex.: uma lista de sílabas sem sentido ou de pares de 
associações, um poema ou um teorema de geometria) que lhe é 
apresentado, de forma a ficar disponível e reproduzível numa 
data futura. (AUSUBEL, 2003, p. 48). 

Na aprendizagem por recepção, o que deve ser aprendido é apresentado 

ao aprendiz em sua forma final. Tanto a aprendizagem por recepção como a 

aprendizagem por descoberta pode ser significativa ou mecânica, isso 

dependerá da maneira como a nova informação se relaciona com a estrutura 

cognitiva. A aprendizagem por descoberta é definida por Ausubel (2003), como: 

Um processo com mais implicações psicológicas do que a 
aprendizagem por recepção, pois pressupõe uma fase de 
resolução de problemas que precede a interiorização de 
informações e o surgimento de significados. Por outro lado, a 
característica essencial da aprendizagem pela descoberta (ex.: 
formação de conceitos, resolução de problemas por 
memorização ou significativa) é o conteúdo principal do que 
está por aprender não é dado, mas deve ser descoberto de 
modo independente pelo aprendiz antes de este o poder 
interiorizar. (AUSUBEL, 2003, p. 48-49). 

Vale ressaltar que as aprendizagens por recepção e por descoberta são 

dois tipos de processos bastante diferentes e que ambas possuem basicamente, 

uma natureza e processos essenciais diferentes. 

3.6 A introdução da teoria da Aprendizagem Significativa no Brasil 

A teoria da aprendizagem Significativa de David Ausubel foi 

introduzida no Brasil no início da década de 70 pelo Prof. Joel Martins, quando 

começou a ministrar curso de Pós-Graduação na Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, com base nas ideias desse pesquisador.   

No ano de 1975, Ausubel esteve no Brasil na, PUC-SP, e coordenou um 

Seminário Avançado que reuniu 25 pesquisadores brasileiros.  

A partir desse momento foram realizados inúmeros trabalhos de 

investigação que procuram estudar os mais diferentes aspectos da teoria de 

David Ausubel. Contemplaremos alguns trabalhos que, de alguma maneira, 

tem relação com o problema que nos interessa nesse momento.  
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Moreira e Masini (1982) apresentam considerações sobre a localização do 

cognitivismo de Ausubel no conjunto da Psicologia e, também exemplos de 

utilização da teoria no ensino de Física, Biologia, Língua Estrangeira e Língua 

Portuguesa.  

Moreira (1980) e Moreira e Buckweitz (1982) disponibilizam ao leitor 

uma série de estudos sobre os princípios propostos por Ausubel relativos à 

programação do conteúdo e também sobre a utilização de mapas conceituais 

como recursos instrucionais.  

"Mapas conceituais são diagramas hierarquizados que procuram refletir 

a organização conceitual de uma disciplina ou parte de uma disciplina". 

(MOREIRA; BUCKWEITZ, 1982, p, 45).  

Howe (1972) faz uma análise dos tipos de aprendizagem significativa e 

tece considerações, a partir das pesquisas realizadas pelo próprio Ausubel, 

sobre as vantagens da aprendizagem significativa. O capítulo 4 da obra é 

particularmente importante, pois nele o autor deixa muito claro o entendimento 

de Ausubel sobre a aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa. 

3.7 A Unidade de Ensino Potencialmente Significativa – UEPS 

São sequencias didáticas que se fundamentam na teoria da 

aprendizagem significativa de David Ausubel. A UEPS foi proposta por Marcos 

Antonio Moreira, a qual tem o objetivo de estimular a pesquisa aplicada em 

educação. De acordo com Moreira (2006), as UEPS: “São sequências de ensino 

fundamentadas teoricamente, voltadas para a aprendizagem significativa, não 

mecânica, que podem estimular a pesquisa aplicada em ensino, aquela voltada 

diretamente à sala de aula”. (MOREIRA, 2006, p. 2). 

3.7.1 Construção da UEPS  

Segundo Moreira (2006) existe critérios para que seja construída a 

sequência didática e, que deverão seguir os seguintes passos: 

Objetivo: desenvolver unidades de ensino potencialmente facilitadoras 

da aprendizagem significativa de tópicos específicos de conhecimento 

declarativo e/ou procedimental.  
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Filosofia: só há ensino quando há aprendizagem e esta deve ser 

significativa; ensino é o meio, aprendizagem significativa é o fim; materiais de 

ensino que busquem essa aprendizagem deverão ser potencialmente 

significativos.  

Marco teórico: a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel 

(1968, 2000); em visões clássicas e contemporâneas (Moreira, 2000, 2005, 2006; 

Moreira e Masini, 1982 -2006; Masini e Moreira, 2008; Valadares e Moreira, 

2009); as teorias de educação de Joseph D. Novak (1977) e de D. B. Gowin 

(1981); a teoria interacionista social de Lev Vygotsky (1987); a teoria dos campos 

conceituais de Gérard Vergnaud (1990; Moreira, 2004); a teoria dos modelos 

mentais de Philip Johnson-Laird (1983) e a teoria da aprendizagem significativa 

crítica de M. A. Moreira (2005).  

Princípios:  

• O conhecimento prévio é a variável que mais influencia a aprendizagem 

significativa (Ausubel);  

• Os pensamentos, sentimentos e ações estão integrados no ser que 

aprende; essa integração é positiva, construtiva, quando a aprendizagem 

é significativa (Novak);  

• É o aluno quem decide se quer aprender significativamente determinado 

conhecimento (Ausubel; Gowin);  

• Organizadores prévios mostram a relacionabilidade entre novos 

conhecimentos e conhecimentos prévios;  

• São as situações-problema que dão sentido a novos conhecimentos 

(Vergnaud); elas devem ser criadas para despertar a intencionalidade do 

aluno para a aprendizagem significativa;  

• Situações-problema podem funcionar como organizadores prévios;  

• As situações-problema devem ser propostas em níveis crescentes de 

complexidade (Vergnaud); 
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• Frente a uma nova situação, o primeiro passo, para resolvê-la é construir, 

na memória de trabalho, um modelo mental funcional, que é um análogo 

estrutural dessa situação (Johnson-Laird);  

• A diferenciação progressiva, a reconciliação integradora e a consolidação 

devem ser levadas em conta na organização do ensino (Ausubel);  

• A avaliação da aprendizagem significativa deve ser feita em termos de 

buscas de evidências; a aprendizagem significativa é progressiva;  

• O papel do professor é o de provedor de situações-problema, 

cuidadosamente selecionadas, de organizador do ensino e mediador da 

captação de significados de parte do aluno (Vergnaud; Gowin);  

• A interação social e a linguagem são fundamentais para a captação de 

significados (Vygotsky; Gowin);  

• Um episódio de ensino envolve uma relação triádica entre aluno, docente 

e materiais educativos, cujo objetivo é levar o aluno a captar e 

compartilhar significados que são aceitos no contexto da matéria de 

ensino (Gowin);  

• Essa relação poderá ser quadrática na medida em que o computador não 

for usado apenas como material educativo;  

• A aprendizagem deve ser significativa e crítica, não mecânica (Moreira);  

• A aprendizagem significativa crítica é estimulada pela busca de respostas 

(questionamento) ao invés da memorização de respostas conhecidas, 

pelo uso da diversidade de materiais e estratégias instrucionais, pelo 

abandono da narrativa em favor de um ensino centrado no aluno 

(Moreira).  

Aspectos sequenciais (passos):  

1. Definir o tópico específico a ser abordado, identificando seus aspectos 

declarativos e procedimentais, tais como aceitos no contexto da matéria de 

ensino na qual se insere esse tópico;  

2. Criar/propor situação – discussão, questionário, mapa conceitual, mapa 

mental, situação-problema, etc. – que leve (m) o aluno a externalizar seu 

conhecimento prévio, aceito ou não aceito, no contexto da matéria de ensino, 
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supostamente relevante para a aprendizagem significativa do tópico (objetivo) 

em pauta;  

3. Propor situações-problema, em nível bem introdutório, levando em conta o 

conhecimento prévio do aluno, que preparem o terreno para a introdução do 

conhecimento (declarativo ou procedimental) que se pretende ensinar; estas 

situações-problema podem envolver, desde já, o tópico em pauta, mas não para 

começar a ensiná-lo; tais situações-problema podem funcionar como 

organizador prévio; são as situações que dão sentido aos novos conhecimentos, 

mas, para isso, o aluno deve percebê-las como problemas e deve ser capaz de 

modelá-las mentalmente; modelos mentais são funcionais para o aprendiz e 

resultam da percepção e de conhecimentos prévios (invariantes operatórios); 

estas situações-problema iniciais podem ser propostas através de simulações 

computacionais, demonstrações, vídeos, problemas do cotidiano, 

representações veiculadas pela mídia, problemas clássicos da matéria de ensino, 

etc., mas sempre de modo acessível e problemático, i.e., não como exercício de 

aplicação rotineira de algum algoritmo;  

4. Uma vez trabalhadas as situações iniciais, apresentar o conhecimento a ser 

ensinado/aprendido, levando em conta à diferenciação progressiva, i.e., 

começando com aspectos mais gerais, inclusivos, dando uma visão inicial do 

todo, do que é mais importante na unidade de ensino, mas logo exemplificando, 

abordando aspectos específicos; a estratégia de ensino pode ser, por exemplo, 

uma breve exposição oral seguida de atividade colaborativa em pequenos 

grupos que, por sua vez, deve ser seguida de atividade de apresentação ou 

discussão em grande grupo;  

5. Em continuidade, retomar os aspectos mais gerais, estruturantes (i.e., aquilo 

que efetivamente se pretende ensinar), do conteúdo da unidade de ensino, em 

nova apresentação (que pode ser através de outra breve exposição oral, de um 

recurso computacional, de um texto, etc.), porém em nível mais alto de 

complexidade em relação à primeira apresentação; as situações-problema 

devem ser propostas em níveis crescentes de complexidade; dar novos 

exemplos, destacar semelhanças e diferenças relativamente às situações e 

exemplos já trabalhados, ou seja, promover a reconciliação integradora; após 
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esta segunda apresentação, propor alguma outra atividade colaborativa que 

leve os alunos a interagir socialmente, negociando significados, tendo o 

professor como mediador; esta atividade pode ser a resolução de problemas, a 

construção de um mapa conceitual ou um diagrama V, um experimento de 

laboratório, um pequeno projeto, etc., mas deve, necessariamente, envolver 

negociação de significados e mediação docente;  

6. Concluindo a unidade, dar seguimento ao processo de diferenciação 

progressiva retomando as características mais relevantes do conteúdo em 

questão, porém de uma perspectiva integradora, ou seja, buscando a 

reconciliação integrativa; isso deve ser feito através de nova apresentação dos 

significados que pode ser, outra vez, uma breve exposição oral, a leitura de um 

texto, o uso de um recurso computacional, um audiovisual, etc.; o importante 

não é a estratégia, em si, mas o modo de trabalhar o conteúdo da unidade; após 

esta terceira apresentação, novas situações-problema devem ser propostas e 

trabalhadas em níveis mais altos de complexidade em relação às situações 

anteriores; essas situações devem ser resolvidas em atividades colaborativas e 

depois apresentadas e/ou discutidas em grande grupo, sempre com a mediação 

do docente;  

7. A avaliação da aprendizagem através da UEPS deve ser feita ao longo de sua 

implementação, registrando tudo que possa ser considerado evidência de 

aprendizagem significativa do conteúdo trabalhado; além disso, deve haver 

uma avaliação somativa individual após o sexto passo, na qual deverão ser 

propostas questões/situações que impliquem compreensão, que evidenciem 

captação de significados e, idealmente, alguma capacidade de transferência; tais 

questões/situações deverão ser previamente validadas e a UEPS deverá estar 

baseada, em pé de igualdade, tanto na avaliação formativa (situações, tarefas 

resolvidas colaborativamente, registros do professor) como na avaliação 

somativa;  

8. A UEPS somente será considerada exitosa se a avaliação do desempenho dos 

alunos fornecer evidências de aprendizagem significativa (captação de 

significados, compreensão, capacidade de explicar, de aplicar o conhecimento 

para resolver situações-problema). A aprendizagem significativa é progressiva, 
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o domínio de um campo conceitual é progressivo; por isso, a ênfase em 

evidências, não em comportamentos finais.  

Aspectos transversais:  

• em todos os passos, os materiais e as estratégias de ensino deve ser 

diversificado, o questionamento deve ser privilegiado em relação às respostas 

prontas e o diálogo e a crítica devem ser estimulados;  

• como tarefa de aprendizagem, em atividades desenvolvidas ao longo 

da UEPS, pode-se pedir aos alunos que proponham, eles mesmos, situações-

problema relativas ao tópico em questão;  

• embora a UEPS deva privilegiar as atividades colaborativas, a mesma 

pode também prever momentos de atividades individuais.  
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CAPÍTULO 4 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida na cidade de Amargosa – Bahia, 

envolvendo alunos do Colégio Estadual Pedro Calmon da zona urbana e rural 

do município, os quais foram convidados a participar dessa proposta de 

intervenção. A intervenção foi divida em duas partes, onde na primeira parte 

foram utilizados os programas Word e Excel e na segunda parte foi utilizado o 

software Modellus com atividades sobre os conceitos de Cinemática. 

O convite foi elaborado por um Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE), onde os alunos tomaram conhecimento sobre o objeto de 

pesquisa, o qual se encontra em anexo.  

Caracterização da Pesquisa 

A pesquisa se caracteriza como de natureza exploratória e, para atender 

os objetivos geral e específico, utilizou-se o método qualitativo. Para a coleta de 

dados, foram realizadas duas entrevistas semi-estruturadas com dois alunos, 

questionários aplicados antes e após a intervenção, pré e pós-teste sobre os 

conhecimentos básicos de Cinemática, e o memorial descritivo sobre as 

atividades realizadas pelos alunos, durante a pesquisa de intervenção, cuja 

técnica adotada para tratamento dos dados foi à análise de conteúdo, conforme 

Bardin (1977). A análise de conteúdo foi organizada por meio de temas, de 

acordo com um modelo aberto, onde categorias de análise foram estruturadas, 

com utilização do software RQDA. 

Utilizamos neste trabalho a pesquisa do tipo qualitativa-descritiva 

baseada na observação participante, conforme propõe Bogdan e Biklen (1994): 

Os investigadores qualitativos tentam interagir com os seus 
sujeitos de forma natural, não intrusiva e não ameaçadora. (...) 
Como os investigadores qualitativos estão interessados no 
modo como as pessoas normalmente se comportam e pensam 
nos seus ambientes naturais, tentam agir de modo a que as 
atividades que ocorrem na sua presença não difiram 
significativamente daquilo que se passa na sua ausência. 
(BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 68). 
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Além disso, por se tratar de uma pesquisa que visa à elaboração e a 

aplicação de uma sequência didática, assim como a análise dos resultados 

obtidos durante sua aplicação, podemos, ainda, definir esta investigação como 

uma Pesquisa de Intervenção que, segundo Chizzotti (2006) é uma “pesquisa 

sobre a ação quando se trata de estudá-la para compreendê-la e explicar seus 

efeitos”. (CHIZZOTTI, 2006, p. 80). 

Para o desenvolvimento deste projeto foi utilizado uma modalidade de 

pesquisa qualitativa de caráter descritivo, configurada de acordo com uma 

proposta de pesquisa de intervenção. Utilizamos esse tipo de abordagem por 

permitir o contato direto com aquilo que se deseja conhecer e estudar, 

descrevendo os fatos que acontecem no decorrer no desenvolvimento do 

projeto de intervenção, que foi elaborado e proposto para o grupo de alunos 

que foram convidados para participar dessa pesquisa. Segundo Damiani (2013), 

entende-se por pesquisa de intervenção: 

Pesquisa do tipo intervenção pedagógica é definida como uma 
pesquisa que envolve o planejamento e a implementação de 
interferências (mudanças, inovações pedagógicas) – destinadas 
a produzir avanços, melhorias, nos processos de aprendizagem 
dos sujeitos que delas participam – e a posterior avaliação dos 
efeitos dessas interferências. (DAMIANI, 2013, p. 58). 

Para Damiani (2013), o termo “interferência” tem trazido algumas 

discussões ao entendimento de alguns pesquisadores sobre a sua conotação, o 

qual leva a pensar sobre uma posição de hierarquia sobre os alunos, levando ao 

cerceamento e autoritarismo do professor nesse tipo de pesquisa. Porém, o que 

se pretende com essa “interferência” é designar o tipo de pesquisa a ser 

discutido no âmbito do trabalho de investigação, consequentemente, melhorar 

o processo de ensino-aprendizagem. 

Como técnica de observação, utilizamos a observação participante e, 

como instrumentos de produção de dados o memorial descritivo, questionário 

inicial para reconhecer os conhecimentos prévios dos alunos, entrevistas 

individual e coletiva semiestruturadas gravadas, e o material produzido pelos 

discentes durante a realização da pesquisa (atividades, produções, avaliações 

etc.). O diagnóstico inicial (incluindo a análise dos conhecimentos prévios dos 
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estudantes) e, as intervenções foram planejadas de acordo com a teoria da 

Aprendizagem Significativa de David Ausubel, com a participação dos 

pesquisadores. Os indivíduos da pesquisa são alunos de um Colégio Estadual 

da cidade de Amargosa/BA, da zona urbana e rural, na modalidade EJA do 

EIXO-7, da turma C, que estudam no noturno e que foram convidados a 

participar dessa pesquisa. 

A análise foi realizada a partir de categorias, definidas com base no 

referencial teórico adotado, e cuja técnica adotada para tratamento dos dados 

foi à análise de conteúdo, conforme Bardin (1977). A análise de conteúdo foi 

organizada por meio de temas, de acordo com um modelo aberto, onde 

categorias de análise foram estruturadas, com utilização do software RQDA. 

4.1 Coleta de Dados – Execução da Pesquisa 

Após a definição da amostra (dez alunos da EJA), e com a definição final 

do roteiro de entrevista, durante o mês de junho de 2016, os convites para 

participação desta pesquisa foram entregue aos participantes, no início do 

projeto, para que os mesmos pudessem ler e aprovar a sua participação na 

pesquisa, realizada no Colégio Estadual Pedro Calmon.  

Foram realizadas duas entrevistas com os alunos, C2 e C8, que se 

dispuseram livremente a participar das entrevistas, com uma duração de 

aproximadamente 60 minutos cada, o que gerou mais de 120 minutos de 

gravação. 

Estas entrevistas foram realizadas, no horário das 19 h por solicitação dos 

alunos, sempre no ambiente escolar dos entrevistados, conforme 

disponibilidade dos estudantes. Essa flexibilidade do entrevistador foi 

fundamental para a realização destas entrevistas. Sendo presencial, todas as 

questões foram repassadas, não havendo nenhuma diferenciação na entrevista, 

considerando a forma de como foi realizada.  

A interação não foi prejudicada, conforme gravações e registros 

realizados.  



100 
 

 
 

As entrevistas gravadas foram transcritas, pelos pesquisadores, assim 

como, as gravações de todas as aulas durante o projeto e depois foram 

“carregadas” no software RQDA. 

4.2 A Técnica da Análise de Conteúdo 

Entre as técnicas de análise de dados qualitativos, tem-se a análise de 

conteúdo, a qual se apresenta com um forte crescimento em pesquisas 

qualitativas. Em um primeiro momento, a técnica foi concebida para o estudo 

quantitativo das características presentes nas mensagens, no entanto havia 

aqueles que defendiam sua aplicação em estudos qualitativos. Segundo Bardin 

(1977), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações, se tratando de um método muito empírico, dependente do tipo 

de fala a que se dedica e do tipo de interpretação que se pretende como 

objetivo.  

De acordo com Bardin (1977), a intenção da análise de conteúdo é a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção, inferência esta 

que recorre a indicadores. Afirma, ainda, que se a descrição é a primeira etapa 

necessária e a interpretação é a última fase, a inferência é o procedimento 

intermediário. Portanto, Bardin (1977) resume o conceito de análise de conteúdo 

como: 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 
do conteúdo das mensagens indicadores que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção 
destas mensagens. (BARDIN, 1977, p. 32). 

Etapas da Análise de Conteúdo 

A análise de conteúdo, segundo Bardin (1977), divide-se em três etapas, 

sendo a primeira a etapa da pré-análise, sendo seguida pela etapa da exploração 

do material e, por último, a etapa do tratamento dos resultados (inferência e 

interpretação). 

Pré-Análise - Esta etapa pode ser destacada como uma fase operacional de 

organização das ideias e dos materiais, com a seleção dos documentos que 
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serão avaliados, formulação das hipóteses e objetivos e estruturação de 

indicadores que irão fundamentar a interpretação final. 

Segundo Bardin (1977), para a execução dos procedimentos analíticos é 

necessária à observação de regras específicas: 

Exaustividade: levar em conta todos os elementos, sem qualquer tipo de 

omissão; 

Representatividade: possibilidade de utilização de uma amostra que represente 

o universo; 

Homogeneidade: os dados devem ser relativos a um mesmo tema, ser obtidos 

por meio de uma mesma técnica e realizados por indivíduos semelhantes; 

Pertinência: os documentos retidos devem adequar-se ao conteúdo, 

contribuindo para o alcance do objetivo da pesquisa. 

Exploração do Material - A etapa de exploração do material consiste nas 

operações de codificação, decomposição ou enumeração, de acordo com os 

critérios previamente definidos. Conforme Bardin (1977), a codificação 

corresponde à transformação efetuada de acordo com regras precisas dos dados 

brutos que, por meio de um trabalho de recorte, agregação e enumeração, 

permite atingir uma representação do conteúdo. 

Ainda, segundo a autora, a organização da codificação compreende três 

escolhas para a análise qualitativa e categorial: 

Recorte: escolha das unidades; 

Enumeração: escolha das regras de contagem; 

Classificação e Agregação: escolha das categorias. 

Segundo Bardin (1977), considerando a categorização, isolamento de 

elementos e respectivo agrupamento, um conjunto de categorias boas deve 

possuir as seguintes qualidades: 

Exclusão Mútua: cada elemento não pode existir em mais de uma divisão; 

Homogeneidade: um único princípio de classificação deve governar a sua 

organização; 

Pertinência: a categoria deve estar adaptada ao material de análise escolhido; 

Objetividade e Fidelidade: diferentes partes de um material (mesma categoria) 

devem ser codificadas da mesma maneira; 
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Produtividade: o conjunto de categorias deve ser produtivo e fornecer 

resultados férteis. 

Após o estabelecimento das categorias, a etapa da análise de conteúdo foi 

desenvolvida, ou seja, o tratamento dos resultados (inferência e interpretação). 

Tratamento dos Resultados 

Segundo Bardin (1977), a análise de conteúdo pode fornecer informações 

suplementares ao leitor crítico de uma mensagem, o qual deseja distanciar-se da 

sua leitura para um conhecimento mais profundo sobre o material de estudo. 

Nesta pesquisa, optou-se por organizar os conteúdos a partir dos temas, 

por meio de um modelo aberto, segundo o qual as categorias de análise foram 

estruturadas durante as etapas da análise. O procedimento realizado é 

justificado considerando a pesquisa ser qualitativa, de natureza exploratória. 

Para a realização da análise de conteúdo, foram utilizados os 

procedimentos da técnica, os quais foram esquematizados de acordo com a 

Figura 7. 

Figura 7: Esquema Básico da Análise de Conteúdo 
               

 
 
 

 

 

 

 

    

 

 

Fonte: Perez (2006). 

De acordo com a orientação de autores, que estudam a pesquisa 

qualitativa, utilizou-se neste estudo a triangulação de dados, visando, assim, à 

comparação dos dados objetos dessa pesquisa.  

Denzin e Lincoln (2006, p. 19) afirmam que o “uso de múltiplos métodos, 

ou da triangulação, reflete uma tentativa de assegurar uma compreensão em 

DEFINIÇÃO 
DO 

PROBLEMA 
DE PESQUISA 
E OBJETIVOS 
 

Revisão da 
literatura e 
levantamento 
de dados 
secundários 

PESQUISA 
DE CAMPO 
 

 
Coleta de 
dados por 
meio 
entrevistas  

Pré-análise 
Organização, Análise e Leitura Flutuante. 

Codificação - Pontos Chaves 
Identificação de elementos básicos de análise. 

Codificação – Unidades de Significado 
Identificação de elementos intermediários de análise. 

Codificação - Categorias 
Desenvolvimento de categorias conceituais. 

Sumarização dos Conceitos 
Formulação da(s) Categoria(s) Principal (is). 

Definição do Modelo Emergente 
Descrição do modelo e das relações. 
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profundidade do fenômeno em questão”. Para eles, a triangulação é um 

caminho seguro para a validação da pesquisa. “É a alternativa para se 

empreender múltiplas práticas metodológicas, perspectivas e observadores em 

uma mesma pesquisa, o que garante rigor, riqueza e complexidade ao trabalho” 

(DENZIN e LINCOLN, 2006, p. 19). 

Conforme Silverman (2001), a triangulação compreende o confronto de 

diferentes tipos de dados e métodos para identificar pontos comuns. 

A realização das entrevistas foi executada pelo próprio autor da pesquisa 

e gravadas em meio digital na forma de áudio com um gravador de voz da 

marca Nokia. As entrevistas gravadas foram posteriormente transferidas para 

um computador portátil, onde todo o trabalho de pesquisa e análise foi 

realizado. 

Para a análise de conteúdo, foi utilizado o programa de computador 

desenvolvido para esses fins, denominado RQDA, versão 3.3.1. 

O RQDA é um pacote do R para análise assistida por computador de 

dados qualitativos (CAQDAS - Computer Assisted Software Análise de Dados 

qualitativa).  

Portanto, esta é uma ferramenta de código aberto, totalmente livre, a ser 

utilizado para analisar vários tipos de textos (artigos de jornal, bem como 

entrevistas), através de procedimentos de codificação flexíveis, com base em 

decisões do pesquisador. A questão não é um software para análise estatística 

dos dados textuais (análise de texto e mineração de texto), mas de um pacote 

para a análise do conteúdo. 

Conforme Lage (2011), os softwares de apoio às pesquisas qualitativas 

surgiram no cenário acadêmico por volta de 1980 e desde então têm sido 

utilizados nas pesquisas sociais, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. 

Segundo Lage (2011), a utilização ou não de recursos computacionais 

para apoio à análise dos dados em uma pesquisa qualitativa é prerrogativa do 

pesquisador, assim, a decisão de utilização do RQDA nesta pesquisa 

proporcionou uma maior comodidade no processo de análise, liberando um 

tempo adicional para a fase de inferências desta pesquisa. 
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Utilizamos uma sequência didática com base nos pressupostos da teoria 

da aprendizagem significativa de David Ausubel, como elemento estruturante 

para constituir a sequência didática a Unidade de Ensino Potencialmente 

Significativa - UEPS (MOREIRA, 2011), e como elementos constitutivos o Mapa 

mental. 

As estratégias para que este projeto se desenvolvesse no espaço 

pedagógico interdisciplinar, foram desenvolvidas a partir da pesquisa de 

campo, de relatos e discussões com os alunos acerca do tema na escola. Em 

seguida, foi efetuada uma proposta de intervenção local, no sentido de refletir 

junto à comunidade escolar os prós e os contras do uso de computador na sala 

de aula, com o objetivo de orientá-los para o uso adequado do mesmo.  

Neste contexto, e utilizando uma metodologia dialógica, as discussões se 

iniciaram sempre a partir de questionamentos, seguidos de apresentação de 

slides, os quais trouxeram exemplos da equação do 1º grau e do movimento 

uniforme. 

Voltando-se para a preocupação inicial com o ensino e aprendizagem dos 

conceitos de física para jovens e adultos, surge à ideia deste projeto: a intenção é 

desenvolver uma investigação de como se processa a aprendizagem dos alunos 

do EJA diante dos pressupostos da teoria da Aprendizagem Significativa de 

David Ausubel sobre os conceitos de física, utilizando-se o software Modellus 

como facilitador do ensino e aprendizagem. Diante deste quadro, o projeto 

surgiu pelo fato deste pesquisador ser professor de Física da escola em que será 

realizada a pesquisa e pela escassez de pesquisas realizadas nessa modalidade 

de ensino. 

Propomos que o trabalho em sala de aula seja realizado em vinte 

encontros, sendo que cada um corresponderá a três horas aula. Nestes, 

trabalharemos assuntos relacionados à evolução da Física, focando na 

Mecânica, e a sua importância, analisando como funcionam os tipos de 

movimentos, considerando sempre como elemento auxiliar na aprendizagem 

dos alunos o uso do software Modellus.  

Optamos pela utilização do software Modellus por considerarmos que o 

mesmo apresenta grande potencial tanto no aspecto computacional quanto no 
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aspecto educacional. O software Modellus permite ao aluno explorar modelos 

elaborados por outras pessoas (atividade exploratória) ou elaborar seus 

próprios modelos sem haver a necessidade de conhecimento profundo de 

linguagem de programação. Os modelos podem ser escritos na “janela modelo" 

quase da mesma forma como se escreve no quadro negro ou mesmo numa folha 

de papel.  

4.3 O Trabalho de Intervenção 

Primeiramente, foi realizada uma reunião no Colégio Pedro Calmon, no 

dia 20 de abril de 2016, com todos os alunos da EJA (a unidade escolar é 

constituída por três turmas dessa modalidade, além de oferecer o ensino médio 

regular), sendo explicada para eles nossa intenção de produzir essa pesquisa na 

escola, onde deixamos claro que a participação seria facultativa sem nenhuma 

possibilidade de prejudicá-los e, quem se interessasse, poderia nos encontrar no 

dia 27 de abril no laboratório de informática da escola. Neste mesmo dia 

(20/04), aplicamos um questionário nas três turmas da EJA do eixo VII (A, B e 

C), com aproximadamente 60 alunos, no quarto horário do turno noturno, sobre 

os conhecimentos prévios de Cinemática, que levou, em média, 50 minutos para 

que todos respondessem. O que nos chamou atenção enquanto aplicávamos as 

perguntas foi que alguns alunos estavam ansiosos para irem embora, apesar de 

todos entregarem o instrumento de pesquisa. 

No dia 27 de abril de 2016, estiveram presentes dez alunos no laboratório 

de informática, no horário das 19 h. O mais interessante foi que apenas os 

alunos da turma do eixo VII-C, apareceram para participar do projeto. Porém, 

decidimos aguardar por um período de 15 minutos para ver se chegaria mais 

algum aluno para participar da pesquisa. Então, após o tempo decorrido, e não 

chegando nenhum outro aluno, decidimos começar os trabalhos.   

Para dar início a nossa pesquisa, uma vez já selecionada a turma com a 

qual trabalharíamos, aplicamos um questionário inicial (ver apêndice A) para 

avaliar alguns conhecimentos prévios mais gerais sobre a temática que seria 

trabalhada. Dentre estes conhecimentos, questionamos os alunos sobre qual a 

familiaridade que tinham com o computador e com o uso de qualquer software. 
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Para a nossa surpresa, quatro desses alunos não tinha familiaridade com o 

computador. Na medida em que “saber utilizar minimamente um computador” 

era um conhecimento prévio relevante e necessário para a nossa intervenção 

com o uso do Modellus, este questionário inicial foi de fundamental 

importância em nossa pesquisa, pois nos deu um maior entendimento sobre 

nossos alunos e, assim, nos possibilitou reestruturar o início da sequência 

didática que seria aplicada, dando maior atenção para o ensino do uso do 

computador e para alguns softwares mais básicos.  

Não nos resta dúvida de que com esta reestruturação passamos a dar aos 

nossos aprendizes mais condições de apreender o conteúdo que seria ensinado 

e, por isso, julgamos relevante a socialização dos resultados do nosso primeiro 

questionário, através do Simpósio Nacional de Ensino de Física (SNEF). O 

nosso objetivo, com isto, é marcar a fundamental necessidade de se considerar 

como conhecimentos prévios relevantes necessários para o aprendizado de 

conceitos científicos outros conhecimentos que não são necessariamente 

científicos, muitas vezes relacionados ao uso dos recursos didáticos. 

Àqueles conhecimentos prévios relevantes e necessários à Teoria da 

Aprendizagem Significativa que são denominados por Ausubel (2000) de 

subsunçores. Sendo assim, à luz deste referencial teórico, podemos dizer que o 

nosso trabalho inicial, buscou identificar se nossos alunos tinham os 

subsunçores necessários para o processo de ensino-aprendizagem. Diante da 

negativa quanto aos conhecimentos básicos de informática, buscamos 

proporcionar aos alunos atividades que possibilitassem a construção dos 

subsunçores necessários para a utilização do software Modellus. Pois, este seria 

utilizado como recurso didático no processo de ensino-aprendizagem que 

tínhamos planejado.  A partir dessa análise, resolvemos dividir nosso trabalho 

de intervenção em duas partes, sendo que na primeira parte desenvolvemos um 

trabalho com atividades com o uso do computador, utilizando os programas 

Word e Excel e, para a segunda parte, elaboramos uma sequência didática para 

o estudo de conceitos básicos de Cinemática, tendo o software Modellus como 

auxiliar no ensino-aprendizagem desses conceitos. 
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4.3.1 O Trabalho de Intervenção – Primeira parte 

As primeiras aulas ocorreram no mês de abril de 2016. Posteriormente, 

apresentaremos um quadro completo que representa a sequência didática com 

atividades realizadas com os programas Word e Excel baseado na teoria da 

Aprendizagem Significativa.  

Foi aplicado no primeiro dia de aula um questionário com o objetivo de 

levantar os conhecimentos prévios e os subsunçores dos alunos sobre o uso do 

computador. Pois, segundo a Teoria da Aprendizagem Significativa de David 

Ausubel, a aprendizagem significativa se apoia a partir dos conhecimentos 

prévios do aprendiz.  

Numa primeira análise das respostas ao questionário, notamos que havia 

quatro alunos que nunca tiveram contato com a tecnologia. Após a tabulação e 

análise dos dados, conforme mostra o gráfico 5, decidimos mudar o rumo da 

pesquisa e iniciar uma sequência didática com ênfase no uso do computador. 

Isto porque a nossa proposta previa o uso do software Modellus para trabalhar 

com os conceitos de Física. No gráfico 5, apresentamos os dados parciais da 

pesquisa. 

 
Gráfico 5 – Questionário de levantamentos prévios 

 
Fonte: Autores 

Inicialmente a primeira etapa do projeto (Ver apêndice D) foi 

programada para 20 horas/aulas, cujo intuito era o de possibilitar aos alunos a 
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aquisição de algumas habilidades básicas de uso da máquina. Por haver 

necessidade de melhor adequação ao uso do computador estendemos esse 

período. Abaixo mostramos no quadro 03 como foi realizada essa etapa. 
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Fonte: Autores 

Quadro 03: Conhecendo e trabalhando com o computador  

Condição de 
Contorno *EJA - 
Eixo VII - E. M. 
 
-Tem os conceitos  
de igualdade e 
equilíbrio.   
   
-Não dominam as 
quatro operações.  
 
Avaliação: 
Processual- 
Contínua- Somativa 

Si
tu

aç
ão

 1
 

T
eo

ri
a 

1. 
Mapeamento dos 
conhecimentos 

Prévios 

2. 
Subsunçor

es 

3. 
Material de 

Aprendizagem 

4. Reconciliação 
Integrativa/ 

Aprendizagem 
Super- 

ordenada 

5. 
Diferenciação. 
Progressiva: 

Aprendizagem 
Subordinada 

6. Consolidação 
Reconciliação Integrativa  
reforçar relações entre 

ideias 
Diferenciação Progressiva 

 

P
ro

p
os

ta
 1. Discussão: prof. 
/aluno - 

(perguntas 
estruturais) 

2.Conclusã
o: - dificuldade em 

trabalhar com 
computador. 

Sem 
subsunçor 

Conteúdo: 
Digitação de 

textos e Estudo 
das quatro 
operações 
utilizando 
computa 

dor. 

Ministrar 
Conteúdo:  Utilizar 
o programa Word 

para digitar textos; - 
Utilizar o programa 
Excel para construir 
tabelas e gráficos e 

fazer cálculos;  
Aula exp. 
/dialogada 
(conhecer os 

componentes do 
computador através 
de exercício prático) 
- definir aspectos 

mais gerais. 

Partir de função 
do 1º grau e 
definir os 

conceitos de 
variável 

dependente e 
independente. 

Aula expositiva dialogada. 
Proposição de problema 
com relação a cobrança de 
corrida de táxi na cidade 
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4.3.2 O Trabalho de Intervenção – Segunda etapa 

Nesta segunda etapa da pesquisa abordamos os conceitos de Cinemática, 

e utilizamos uma sequência didática, baseada na Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa (MOREIRA, 2006) e, que de acordo com Ausubel 

(2000), para que a aprendizagem seja significativa é necessário que os alunos 

tenham a predisposição para aprender e, que o material de ensino seja 

potencialmente significativo. Nesta etapa (ver apêndice E) apenas oito alunos 

apareceram para participar do projeto de pesquisa, no qual acreditamos ser 

uma quantidade suficiente de participantes, o que pôde proporcionar uma 

quantidade de dados significativos para nossa pesquisa.  

No quadro abaixo apresentamos a sequência didática – UEPS, baseado 

na teoria da aprendizagem significativa. 

Quadro 04: UEPS – Unidade de Ensino Potencialmente Significativa 

Objetivo: facilitar a aquisição de significados de conceitos básicos de Cinemática no 

Ensino de Jovens e Adultos com a utilização do software Modellus – referencial, 

movimento, trajetória, estado de um corpo, deslocamento, distancia percorrida e 

velocidade.  

Sequência didática 

1. Situação inicial: Os alunos serão incentivados a elaborar um mapa mental sobre a 

Cinemática. No mapa mental o sujeito tem total liberdade para fazer associações 

entre seus conhecimentos, suas representações, suas cognições, a partir de uma 

palavra-chave ou uma imagem central. Assim, os alunos ficarão à vontade para 

fazer relações da Cinemática com outros ramos da Física e/ou com o seu cotidiano, 

suas representações sociais. Os mapas mentais serão entregues ao pesquisador. A 

seguir, será apresentada aos alunos uma aula expositiva sobre os conceitos básicos 

de Cinemática. A atividade ocupará duas aulas.  

2. Situações-problema iniciais: Serão trabalhados os conceitos de referencial, 

deslocamento, trajetória, velocidade e estado de um corpo: repouso e em 

movimento. Estes conteúdos serão abordados através de uma atividade que será 

realizada na quadra de esportes onde será entregue uma trena para que eles 

possam fazer a medição da quadra (largura ou comprimento) e serão estimuladas 

discussões no grande grupo. Ao final da introdução dos novos conteúdos, serão 
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realizados questionamentos aos alunos sobre a validade das proposições 

anunciadas e sua visão sobre até que ponto estas apropriações são legitimadas pela 

Física. Nesse momento faremos a Reconciliação Integrativa e a Diferenciação 

Progressiva dos conceitos estudados e, assim possibilitar a Aprendizagem 

superordenada. A etapa será desenvolvida em três aulas. 

3. Aprofundando conhecimentos:  

a) O que você já leu, ouviu, ou viu sobre Cinemática?  

b) Onde a Cinemática é aplicada? O que estuda?  

c) O que difere a Cinemática de outros conteúdos da Física (Dinâmica, Termodinâmica, 

Eletromagnetismo, etc.)?  

d) O que você entende por um corpo em repouso? E um corpo em movimento?  

Todas estas questões/situações deverão ser discutidas em grande grupo, sob a 

mediação dos pesquisadores, com a intenção de ouvir a opinião do grupo, estimular a 

curiosidade sobre o assunto, sem a necessidade de chegar a uma resposta final.  

    A seguir os alunos serão estimulados a apresentar uma situação com o software 

Modellus, com a indicação dos pesquisadores, onde deverá ser criado um modelo que 

contenha um objeto (a escolha será livre dentro das opções que o Modellus 

disponibiliza), associado a uma imagem (referencial), que pode ser inserida na tarefa 

através das disponíveis no computador. Será dado um tempo para que os alunos 

construam no Excel uma tabela que contenha seis pontos da distância percorrida por 

um objeto com relação ao tempo (o Modellus já constrói essa tabela) e, calcular na 

planilha o valor da velocidade, relembrar para os alunos que a aula sobre o Excel foi 

inicializada no início do projeto, a intenção é que os alunos possam descobrir que a 

velocidade será dada pela relação entre a distância e o tempo e, depois se reúnam em 

grupo para discussão da tarefa, mostrando e explicando aos colegas a sua atividade. Os 

produtos dessas atividades deverão ser salvos na máquina para que o pesquisador 

possa avaliá-los qualitativamente, e os devolva, permitindo que os refaçam em função 

de seus comentários. O desenvolvimento desta etapa ocupará três aulas.  

4. Comparando mapa mental e a música Melhor pra mim: Nesta aula será 

desenvolvida uma atividade envolvendo os mapas mentais elaborados pelos alunos 

com a música que os pesquisadores trouxeram para os alunos ouvirem na sala de aula. 
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Será aberta uma roda de discussão onde os alunos poderão fazer uma comparação 

qualitativa entre essas atividades, buscando aspectos que envolvam concepções 

 alternativas, ou representações sociais, sobre a Cinemática, possivelmente 

apresentados nos mapas mentais construídos na primeira aula. Tal aspecto será 

utilizado para abordar novamente o assunto e explicar aos alunos que a Cinemática 

tem uma relação direta com o cotidiano das pessoas. Esta atividade ocupará duas 

aulas. 

5. Nova situação: Os conceitos serão novamente apresentados na forma de um vídeo. 

Para tal, o escolhido foi: A Física e o Cotidiano, produzido pelo Grupo de Trabalho de 

Produção de Conteúdos Digitais Educacionais da Secretaria de Educação do Estado da 

Bahia e, pode ser acessado em, <http: ambiente.educacao.ba.gov.br/fisicaecotidiano>. 

Logo após os alunos deverão se reunir, em grupo, onde discutirão os conceitos 

apresentados no vídeo. Para isso os pesquisadores serão os mediadores dessa 

discussão e, onde sempre, deverão estimular os alunos para um maior 

aprofundamento dos conceitos. Logo após, os alunos deverão utilizar o software 

Modellus para realizar novas atividades. Esta atividade ocupará três aulas. 

6. Nova situação: Os alunos serão estimulados a construir em duplas, modelos no 

software, a partir da função horária do espaço do movimento retilíneo uniforme, esta 

atividade será livre onde os alunos construirão seus próprios modelos e simulações. 

Esta atividade ocupará três aulas. 

7. Diferenciando progressivamente: serão apresentadas novas situações-problema, 

relativas aos conceitos de referencial, deslocamento, trajetória, velocidade e estado de 

um corpo: repouso e em movimento, principalmente em forma de simulação. 

Utilizaremos o software Modellus. Atividade deverá ser desenvolvida em 3 aulas.  

8. Avaliação individual: será aplicado um questionário individual através de questões 

abertas envolvendo os conceitos de cinemática. A atividade ocupará duas aulas.  

9. Aula final e avaliação da UEPS em sala de aula: análise das respostas às questões 

propostas na avaliação individual. Comentários finais integradores sobre o assunto 

abordado. Avaliação oral por parte dos alunos sobre as estratégias de ensino utilizadas 

e sobre seu aprendizado. A atividade ocupará duas aulas. As manifestações dos alunos 

serão gravadas em áudio, se houver anuência dos mesmos.  
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10. Avaliação da UEPS: análise qualitativa, de parte do pesquisador, sobre as 

evidências que percebeu, ou não, de aprendizagem significativa dos conceitos da 

unidade, na avaliação individual e na observação participante, bem como da avaliação 

da UEPS feita em sala de aula pelos alunos no último encontro.  

11. Total de horas-aula: 22 
Fonte: Autores 
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CAPÍTULO 5 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo, apresentamos as análises e as discussões dos resultados 

obtidos durante a intervenção pedagógica.  

5.1 A Aplicação da Análise de Conteúdo 

A aplicação da análise de conteúdo, neste trabalho, se deu com base na 

orientação da esquematização apresentada na Figura 7, seguindo para tanto as 

etapas necessárias para consecução dos objetivos. 

De acordo com Strauss e Corbin (2008), análise é a interação entre o 

pesquisador e os dados, sendo Ciência pela manutenção do rigor e por basear a 

análise em dados, demandando, assim, criatividade na formulação das 

categorias pelo pesquisador. 

Para o desenvolvimento da análise qualitativa, por meio da análise de 

conteúdo, foram utilizadas as orientações de Bardin (1977), bem como o modelo 

adaptado por Perez (2006), estando a seguir as etapas de realização das análises. 

1ª Etapa da Análise de Conteúdo – Identificação de Palavras-Chave 

Para a realização desta etapa, denominada Identificação de Elementos 

Básicos de Análise ou Identificação de Palavras-Chave, realizou-se uma análise 

inicial com base em palavras-chave, a qual foi realizada observando as palavras 

de maior frequência por meio de um processo de consulta no software RQDA. 

Considerando a utilização do software e suas ferramentas, foi executada 

uma consulta identificando-se as palavras que apareciam com maior frequência 

do material produzido durante a pesquisa. Excluindo as expressões como 

“um”, “daí” etc., essa consulta gerou aproximadamente 112 palavras passíveis 

de análise, porém, utilizamos as palavras-chave que tiveram as maiores 

frequências, ou seja, no total de 16 palavras-chave, que tinham relação direta 

com a formação das categorias, que foram reunidas na matriz de palavras-

chave, conforme apresentado no Apêndice H. 



115 
 

 
 

A execução dessa consulta e análise das informações geradas auxiliou no 

processo de avaliação e análise dos principais pontos abordados durante a 

pesquisa de campo e das entrevistas, conforme teor das gravações realizadas e 

organizadas no RQDA. 

2ª Etapa da Análise de Conteúdo – Formação das Unidades de Significado 

A etapa seguinte foi à formação das unidades de significado, 

identificando os elementos intermediários de análise, com base em Bardin 

(1977). 

De acordo com Bardin (1977), entre as unidades de registro mais 

utilizadas temos a palavra e o tema. A unidade de registro é a unidade de 

significado, correspondendo ao segmento de conteúdo a ser considerado como 

unidade de base, objetivando, dessa forma, a categorização e a contagem de 

frequências. 

Bardin (1977) afirma que a palavra não tem definição precisa em 

linguística, sendo que se pode estudar todas as palavras do texto ou utilizar-se 

de palavras-chave ou palavras-tema. Pode-se ainda, realizar análise de uma 

categoria de palavras, como substantivos, adjetivos, verbos e advérbios. Já o 

tema é a unidade de significação presente, conforme critérios relativos à teoria. 

Para a realização dessa etapa todo o material produzido (diário de bordo, 

entrevistas e as aulas gravadas), durante a pesquisa, foi transcrito, 

integralmente em texto, e “carregadas” no RQDA, pois o software utilizado não 

permite a análise por meio de arquivos de áudio. A análise realizada do 

material produzido foi microscópica, seguindo as orientações de Strauss e 

Corbin (2008), ou seja, análise linha por linha buscando o exame e interpretação 

de dados. 

3ª Etapa da Análise de Conteúdo – Formação das Categorias 

Nesta etapa do trabalho ocorreu o processo de categorização, ou seja, a 

classificação das unidades de significado em determinadas categorias. Para 

Strauss e Corbin (2008), categorias são conceitos, derivados dos dados, que 

representam os fenômenos. 
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Até a 2ª etapa do trabalho o processo foi realizado, verificando-se os 

elementos existentes, por meio de um exame minucioso sobre as propriedades e 

dimensões dos dados brutos. Nesta 3ª etapa, buscou-se a classificação dos 

elementos, visando, assim, a partir da análise das informações e agrupamento 

dos conceitos, a responder ao problema de pesquisa deste trabalho, relacionado 

tanto ao objetivo geral quanto aos específicos.  

Conforme Bardin (1977), o processo de categorização não é uma etapa 

obrigatória na análise de conteúdo, no entanto facilita a análise da informação 

que está sendo explorada, ou seja, a autora menciona que a divisão dos 

componentes das mensagens analisadas em rubricas ou categorias não é 

obrigatória, entretanto todos os procedimentos de análise organizam-se ao 

redor de um processo de categorização. 

Bardin (1977) ainda esclarece que o processo de categorização é uma 

operação de classificação de elementos, constitutivos de um conjunto por 

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero. 

Conforme Strauss e Corbin (2008), após a identificação dos conceitos nos 

dados brutos, o analista percebe que certos conceitos podem ser agrupados sob 

um conceito mais abstrato, de ordem mais alta, baseado em sua capacidade de 

explicar o que está acontecendo. 

Nesta pesquisa, optou-se pela realização da etapa da categorização, a fim 

de facilitar o processo de análise dos dados e analisar os desdobramentos e 

explicações dos dados. A realização da categorização, nesta pesquisa, seguiu os 

entendimentos de Strauss e Corbin (2008), que afirmam que agrupar conceitos 

em categorias é importante porque permite ao analista reduzir o número de 

unidades com as quais trabalha.  

Para esta pesquisa, as unidades de significado, extraídas do material 

produzido, foram agrupadas em categorias, objetivando realizar uma 

comparação com a teoria e gerar os resultados. 

Após a leitura flutuante, de todo material produzido durante o projeto, 

criamos quatro categorias, as quais são, demonstradas no quadro 5. 
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Quadro 05: Categorias Resultantes da Análise de Conteúdo 

Categoria Descrição da Categoria 

CAT 01 

 

CAT O2 

CAT O3 

CAT 04 

Aprendizagem de Cinemática por meio 

do Software Modellus 

Ensino de Física 

Uso do Computador na EJA 

Limites e possibilidades da utilização do 

Software Modellus 

Fonte: Autores 

A categoria Aprendizagem de Cinemática por meio do Software Modellus foi 

subdividida, em sete subcategorias (Ver Apêndice G), com o objetivo de facilitar o 

processo de análise. Os resultados podem ser verificados no Quadro 6. 

Quadro 06: Categoria e Subcategorias Formadas 

Categoria Descrição da Categoria e Subcategoria 

CAT 01 
Aprendizagem de Cinemática por meio 

do Software Modellus 

SUB 1 Referencial 

SUB 2 Trajetória 

SUB 3 Velocidade 

SUB 4 Deslocamento 

SUB 5 Repouso 

SUB 6 Movimento 

SUB 7 Movimento Uniforme 

Fonte: Autores 

 

4ª Etapa da Análise de Conteúdo – Análise dos Resultados 

Nesta etapa será contemplada a análise dos resultados, assim, 

confrontaram-se os elementos formados pelas categorias, destacadas na 3ª 

etapa, com os elementos constantes identificados ou não no referencial teórico, 

visando, assim, à definição do modelo decorrente desta pesquisa. Evidencia-se, 

dessa forma, a apresentação e análise das categorias formadas: 
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A Categoria CAT- 01 – Aprendizagem de Cinemática por meio do 

Software Modellus - foi formada pelas unidades de significado apresentadas no 

Quadro 7. 

Quadro 07: Unidades de Significado – Formação Categoria 01 

Aprendizagem de Cinemática por meio do Software Modellus 
C1. Andando. 

Pesquisador - Decorrido o tempo de 10 s os alunos disseram que não houve alteração 

das posições de seus colegas e que a aluna C5 estava em repouso em relação ao aluno 

C2. 

C2. Ponto referencial vai estar parado, agente vai sair do ponto de partida, ponto zero, 

que vai do corpo para o ponto referencial. 

C2. Quando o corpo se distancia do seu ponto referencial.  

C2. Referencial é um ponto de partida aonde agente sai tem um ponto para gente 

chegar até ele, agente vai ver a velocidade, a distância percorrida até o ponto referencial 

que agente vai. 

C2. É quando um corpo segue em linha reta ou curva. 

Aluna C5 tomou a frente da atividade calculando os valores das velocidades. 

C5. É quando um corpo ou objeto muda de velocidade num espaço de tempo 

C7. Quando um corpo se movimenta várias vezes. 

C8. É quando um corpo está em vários movimentos. 

C2. Quando acelera a velocidade aumenta, conforme o tempo mais rápido será a 

velocidade. 

C2 - Velocidade constante é uma velocidade que nem aumenta nem diminui, durante 

todo o percurso. 

C5.  É o tempo e a distância gasta em uma trajetória. 

C7. Quando estamos correndo o corpo está em velocidade. 

C9. O corpo deve ter velocidade 

C2 – Agente saiu do ponto zero tínhamos a trave como ponto referencial. 

C2 – Agente vai percorrer uma determinada distância até o ponto referencial. 

C1. Caminhar de um lado para o outro.  

C2. É tudo aquilo que se desloca de um lugar para outro.  

C5. Movimento é todo objeto que se locomove ou se movimenta.  
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C7. Entendo que movimento é se deslocar de um lugar para o outro.  

C8. Movimento é o deslocamento de um corpo.  

C10. É tudo que se move de um lugar para outro. É quando você está se 

movimentando.  

C1. Caminhando sem parar.  

C2. Quando uma partícula mantém a mesma velocidade ou quando uma pessoa ou um 

objeto se movimenta constantemente.  

C5. É quando algo segue na mesma velocidade por um longo tempo.  

C7. Quando um corpo se movimenta constantemente.  

C8. É quando um corpo está com bastante movimento  

C10. É quando você se movimenta lentamente. 

C1. Trabalhando.  

C2. Seria um movimento que varia numa trajetória.  

C5. É quando um corpo ou objeto muda de velocidade num espaço de tempo.     

C7. Quando um corpo se movimenta varias vezes.  

C8. É quando um corpo está em vários movimentos.  

C9. Quando uma pessoa faz muitos movimentos.  

C10. É um movimento que você se desloca. 

C2. Quando o corpo permanece a mesma distância do seu ponto referencial.  

C5. Quando não está em movimento.  

C7. Quando o corpo está parado está em repouso.  

C8. É quando o corpo está parado sem se movimentar.  

C9. Sem correr, parado sem movimento o carro está em repouso.   

C10. Quando o corpo está parado. 

C2. Quando o corpo se distancia do seu ponto referencial. 

C5. Quando um corpo se movimenta, ou seja, se desloca de um lugar para outro.  

C7. Quando estamos andando estamos em movimento. 

C8. É quando o corpo está se movimentando.  

C10. É quando o corpo se desloca de um lugar para outro. 

C2. É quando um corpo segue em linha reta ou curva.  

C5. É quando um corpo fez uma viagem ou que se deslocou de um lugar para outro.  

C7. Deslocamento, velocidade, distância referencial.  
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C8. Quando o corpo está em velocidade.  

C10. É quando o corpo se desloca para outro lugar. 

C2. Quando um corpo se desloca de um lugar para outro.  

C5. Que um corpo está em movimento.  

C7. Quando ele se desloca de um lugar para outro. 

C8. É quando se desloca de um lugar para outro.  

C10. É quando se desloca de um lugar para outro. 

C2. O deslocamento: é quando aumenta a distância percorrida e, trajetória: quando o 

corpo segue em linha reta ou curva.  

C5. Acho que deslocamento e trajetória são as mesmas coisas.  

C7. Não há diferença entre trajetória e deslocamento.  

C8. Elas são as mesmas coisas.  

C10. Trajetória e deslocamento significa a mesma coisa para a física. 

C2. Quando acelera a velocidade aumenta conforme o tempo mais rápido será a 

velocidade.  

C5.  É o tempo e a distancia gasta em uma trajetória.  

C7. Quando estamos correndo o corpo está em velocidade.  

C8. Quando um corpo está correndo ele está em velocidade.  

C9. O corpo deve ter velocidade. 

C10. É quando o corpo está se movimentando do ponto referencial. 

C8. Linha trajetória. 

C8 – o carro ia se movimentando, do ponto referencial. 

C8 – referencial é qualquer objeto que esteja parado. 

C8 – a velocidade constante quando está em movimento. 

C6 - Estou em repouso porque vou estar parado na moto. 

C8 - Em repouso, porque a distância é a mesma. 

C10 - Velocidade vezes o tempo. 

C2 - É a relação entre o tempo e a distância. 

C2 - Eu grifei essas que ele comentou, mas coloquei também a palavra “Parado no 

lugar”, porque tem haver com o seu referencial. 

C2 - Coloquei a do “relógio” também porque tem haver com o tempo, você esta parado 

aqui! e o tempo continua. Coloquei também “apressado” porque depende da velocidade, 
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ele pode ser mais rápido ou de velocidade constante. 

C1 - “Ficar parado no lugar”.  Tem haver com o movimento. 

C1 - “Relógio” também, porque tem a hora que termina e que começa não é? 

C1 - Mas o relógio é para ver a hora, aí o tempo não passa. Em relação a se afastar. 

C2 - Depende de um ponto que ele tiver ele vai se distanciando até chegar a um ponto 

final. 

Fonte: Autores 

Nesta categoria analisaram-se os conceitos que foram descritos pelos 

alunos, antes, durante o projeto de pesquisa e após a intervenção pedagógica, 

de modo a verificar se os alunos haviam consolidado esses conceitos, na 

estrutura cognitiva. Para tanto, visando facilitar o processo de análise e 

inferência, foram criadas sete subcategorias: 1) Referencial; 2) Trajetória; 3) 

Velocidade; 4) Deslocamento; 5) Repouso; 6) Movimento; 7) Movimento 

Uniforme. Apresentadas no Apêndice G.  

Na subcategoria Referencial, foram agrupados conceitos sobre o 

significado de Referencial diante das descrições dos alunos, durante e após as 

atividades realizadas na escola, onde constatamos as suas opiniões sobre este 

conceito. Acreditamos que esses significados ficaram mais elaborados na 

estrutura cognitiva dos alunos, os quais foram construídos durante toda a 

Intervenção Pedagógica. Em termos comparativos, os conceitos que os alunos 

tinham sobre essa subcategoria estão bastante diferentes daqueles que eles 

haviam, descritos antes da intervenção. Segundo Alvarenga (2011), Referencial 

é um corpo ou um objeto em relação ao qual podemos determinar a localização 

de um móvel e, assim, determinar se este móvel está em repouso ou 

movimento. Abaixo, citamos algumas descrições dos alunos sobre o conceito de 

Referencial antes da intervenção Pedagógica: 

C2. Ponto referencial vai estar parado agente vai sair do ponto 
de partida, ponto zero, que é o corpo para o ponto referencial.  

C8. Referencial é qualquer objeto que esteja parado. 

Por outro lado, os participantes “C2”, “C8” e “C10”, por exemplo, mencionaram 

a definição deste conceito, após a intervenção, onde descreveram da seguinte 

forma:  
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C2. Agente saiu do ponto zero tínhamos a trave como ponto 
referencial. 
C8. O carro ia se movimentando, do ponto referencial. 
C10. É quando o corpo está se movimentando do ponto 
referencial. 

Na subcategoria Trajetória, analisando as repostas dos alunos e, 

considerando o que afirmam Silva e Filho (2010), ou seja, “trajetória é uma linha 

que representa o percurso descrito por um móvel”, consideramos que as 

respostas apresentadas estão correlacionadas, de alguma forma, com o conceito 

de trajetória, o que em geral, mostra que esses alunos possuem o “subsunçor o 

qual permite dar significados a um novo conhecimento que lhes é apresentado 

ou por ele descoberto” (Moreira, 2011a, p. 14). 

C2. É quando um corpo segue em linha reta ou curva.                                               
C5. É quando um corpo faz uma viagem, ou que se deslocou de 
um lugar para outro.                    
C10. É um movimento que você se desloca.                                                                           

De acordo com Alonso e Finn (2004, p. 14) “a velocidade é a distância 

percorrida pelo corpo dividido pelo tempo gasto em percorrê-la”. Observa 

ainda, que ‘’“A velocidade de um corpo é uma função do tempo’’. Se a 

velocidade permanece constante o movimento é dito uniforme”’’ (ALONSO; 

FINN, 2004, p. 84). Na subcategoria Velocidade, verificaram-se as definições 

dos alunos sobre o conceito de velocidade, antes e depois da Intervenção 

Pedagógica, abaixo apresentamos as definições descritas pelos alunos antes da 

intervenção: 

C2. Seria um movimento que varia numa trajetória. 
C5. É quando um corpo ou objeto muda de velocidade num 
espaço de tempo. 
C7. Quando um corpo se movimenta várias vezes. 
C8. É quando um corpo está em vários movimentos. 

Entretanto, após a Intervenção, obtivemos as seguintes respostas e 

notamos evidências do conceito de velocidade, definido por Alonso e Finn 

(2004), que foram as seguintes: 

C2 - É a relação entre o tempo e a distância. 
C5.  É o tempo e a distância gasta em uma trajetória. 
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Na subcategoria Deslocamento, procurou-se verificar as diferenças e 

similaridades no relacionamento entre distância percorrida e deslocamento, de 

acordo com Alonso e Finn (2004), “o deslocamento de um corpo é determinado 

pela distância efetiva em que ele move, como também pela direção orientada 

associada ao seu movimento” (ALONSO; FINN, 2004, p. 31). Obtivemos as 

respostas dos alunos, antes e após a intervenção, de forma que não 

conseguimos identificar uma distinção entre esses conceitos, de acordo com as 

seguintes respostas: 

C2. Quando um corpo se desloca de um lugar para outro. 
C2. O deslocamento: é quando aumenta a distância percorrida. 
C4. Falou a palavra distância.  
C4. Falou as palavras, inicial e tempo. 
C5. Falou a palavra velocidade. 
C5. Quando um corpo se movimenta, ou seja, se desloca de um 
lugar para outro. 
C5. É quando um corpo fez uma viagem ou que se deslocou de 
um lugar para outro. 
C5. Que um corpo está em movimento. 
C7. Quando ele (o carro) se desloca de um lugar para outro. 
C8: Falou a palavra quilômetros. 
C8. É quando se desloca de um lugar para outro. 

      C10. É quando o corpo se desloca para outro lugar. 

Apesar das diversas estratégias, que foram montadas, durante o projeto 

de pesquisa, não conseguimos evidências de assimilação desses conceitos e, 

consequentemente, as possíveis diferenças entre eles, porém observamos que as 

respostas estão ligadas, ao senso comum, a vida cotidiana dos alunos. 

Na subcategoria Repouso, apresentamos um dos principais conceitos da 

Cinemática Escalar que é a definição do estado de um corpo, ou seja, se ele está 

em repouso ou em movimento. Segundo Alonso e Finn (2004), o conceito de 

estado de repouso ou de movimento de um corpo é relativo, uma vez que 

ambos dependem da escolha do corpo que serve como referência. Dessa forma, 

para verificar a compreensão inicial dos alunos, sobre esse estado, elaboramos a 

seguinte questão: 4a. O que você entende por estado de um corpo em repouso? 

A essa pergunta, cinco alunos apresentaram respostas, sendo que quatro 

alunos, antes da intervenção, relataram ser algo parado, em repouso. 

C1. Parado.  
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C6 - Estou em repouso porque vou estar parado na moto. 
C8 - Em repouso, porque a distância é a mesma. 
C9. Sem correr, parado sem movimento o carro está em repouso. 

Vale salientar que, após as atividades realizadas durante o projeto, os 

alunos reformularam esse conceito, conforme as seguintes respostas:  

C1 - Mas o relógio é para ver a hora, aí o tempo não passa. Em 
relação a se afastar. 
C2.  Eu grifei essas que ele (aluno C1) comentou, mas coloquei 
também a palavra, “Parado no lugar” porque tem haver com o 
seu referencial. 
C8 - Em repouso, porque a distância é a mesma (em relação ao 
referencial). 

Na subcategoria Movimento, elaboramos a pergunta (4b) que, também, 

tinha como objetivo, a descrição dos alunos sobre a definição do estado de um 

corpo, ou seja, se ele está em movimento. Dessa forma, para verificar a 

compreensão inicial dos alunos desse estado, elaboramos a seguinte pergunta: 

4b. O que você entende por estado de um corpo em movimento? A essa 

pergunta, sete alunos apresentaram respostas, sendo que, antes da intervenção, 

definiram movimento, como sendo: 

C1. Caminhar de um lado para o outro. 
C2. Quando um corpo se desloca de um lugar para outro 
C5. Movimento é todo objeto que se locomove ou se movimenta.                                
C7. Quando estamos andando estamos em movimento.  
C8. É quando um corpo está com bastante movimento                                                         
C9. Quando uma pessoa faz muitos movimentos.                           
C10. É tudo que se move de um lugar para outro. É quando você 
está se movimentando.                                                                                                                           

Vale salientar que, após as atividades realizadas durante o projeto, os 

alunos reformularam esse conceito, que acreditamos estar associadas ao senso 

comum, conforme as seguintes respostas:  

C5. Quando um corpo se movimenta, ou seja, se desloca de um 
lugar para outro.        
C7. Quando estamos andando estamos em movimento.  
C8. É quando o corpo está se movimentando.  
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Considerando as respostas que foram dadas pelos alunos, C2 e C10, 

observamos que essas respostas haviam se aproximado da definição de 

movimento, de acordo com Alonso e Finn (2004), que foram: 

C2. Quando o corpo se distancia do seu ponto referencial.  
C10. É quando o corpo está se movimentando do ponto 
referencial. 

Na subcategoria Movimento Uniforme, objetivamos analisar as 

concepções dos alunos acerca de movimento uniforme, que de acordo com 

Alonso e Finn (2004), “Se a velocidade permanece constante o movimento é dito 

uniforme” (ALONSO; FINN, 2004, p. 84). Antes da intervenção, alguns alunos 

definiram movimento uniforme, como sendo: 

C1. Caminhando sem parar.             
C7. Quando estamos andando estamos em movimento.            
C8. Quando o corpo está em velocidade.                                                        
C9. O corpo deve ter velocidade.                                                                   
C10. É quando você se movimenta lentamente. 

Após as atividades realizadas durante o projeto, os alunos reformularam 

esse conceito, de acordo com Alonso e Finn (2004), conforme as seguintes 

respostas: 

C2. Quando uma partícula mantém a mesma velocidade ou 
quando uma pessoa ou um objeto se movimenta constantemente.  
C5. É quando algo segue na mesma velocidade por um longo 
tempo.     
C7. Quando um corpo se movimenta constantemente.                   

A Categoria CAT- 02 – Ensino de Física - foi formada pelas unidades de 

significado apresentadas no Quadro 08. 

Quadro 08: Unidades de Significado – Formação Categoria 02 

Ensino de Física 

C1 - “Ficar parado no lugar” 

C1. “Relógio” também, porque tem a hora que termina e que começa não é? 

C1. Mas o relógio é pra ver a hora, ai o tempo não passa. 

C2.  Todas foi (foram) muito maravilhosa, bem aproveitosa (proveitosa) e a melhor foi a da 

quadra, agente praticou, pra mim foi a melhor. 

C2. Na quadra, agente mediu o espaço da quadra e colocou... agente praticou as atividades do 

ponto referencial, ponto inicial, ponto final, o que mais..., tem mais coisa, foi bem prático. 
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C2. No momento, só tenho agradecer ao professor por ter trazido essa experiência pra gente que 

foi muito bom mesmo ter aproveitado esse momento assim, pena que foi pouco tempo. 

C2. Na verdade todas marcaram; todas as atividades foram bem assim marcantes. Pelo esforço 

do professor de ter vindo, se deslocar toda essa distância para vir até aqui! Todas foram bem 

marcantes. 

C2. Mas muito proveitoso e espero que continue, para outros alunos também ter essa mesma 

experiência e ver que vai ser uma boa pra gente. 

C2 – “Além do uso do computador teve aquela aula prática na quadra de esportes que agente 

participou ali e aprendeu mais um pouco mais sobre velocidade, distancia ponto referencial, 

muito bacana”! 

C2 – achei mais fácil do que aprender em sala de aula. Porque aqui agente vai aprender tudo 

sobre isso aqui, não precisa tá no quadro como agente fazia antes com o outro professor é bem 

mais fácil. 

C2 – não! ajudou porque o que o professor mostrou na quadra cá no Modellus também agente 

praticou a mesma coisa. 

C2 – foi melhor dessa forma, porque trabalhamos com essas três partes, e cada qual aprendeu um 

pouquinho até chegar o Modellus. 

C2 - Aqui pra mim é melhor. Dessa forma aqui é mais prática e mais fácil de aprender. 

C2. Para mim o que mais marcou foi a da quadra. 

C2. Na quadra todo mundo participou junto, todo mundo interagiu ali e aprendeu. Eu acho que 

cada qual aprendeu um pouquinho naquela aula ali, foi a que mais aprendeu. 

C2 - Eu grifei essas que ele (aluno C1) comentou, mas coloquei também a palavra, “Parado no 

lugar” porque tem haver com o seu referencial. 

C2 - Coloquei a do “relógio” também, porque tem haver com o tempo, você está parado aqui! 

mas o tempo continua. Coloquei também apressado porque depende da velocidade, ele pode ser 

mais rápido ou de velocidade constante. 

C5. Deu, porque na sala a gente confunde algumas coisas errado deu pra esclarecer bem. 

C7. Foi muito interessante deu pra tirar algumas dúvidas sobre velocidade e distância, eu tava 

com muita dúvida antes e agora eu entendi mais. 

C8. Porque eu acho mais interessante? Porque nas aulas de física na sala tinha coisa que dava e 

agente não aprendia, aí com o uso do computador facilitou mais. 

C10 - Foi legal né! Poderia dar mais, mais foi muito bom, eu gostei. 

Fonte: Autores 

Na categoria 02, cujas unidades de significado estão apresentadas no 

Quadro 08, verificou-se a questão do Ensino de Física de acordo com uma 
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sequência didática e, com várias estratégias para alcançar o aprendizado de 

conceitos básicos de Cinemática. Assim, buscou-se analisar qual a importância 

da utilização do computador e do uso de software no Ensino de Física. Além do 

uso do computador e do software Modellus, os alunos puderam realizar uma 

atividade na quadra de esportes da escola. Essas atividades foram realizadas de 

acordo com a teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, onde 

aplicamos o processo da diferenciação progressiva e, da reconciliação 

integrativa. Com esta ação os alunos puderam perceber diferenças e 

similaridades entre os conceitos estudados, no qual, sempre partíamos dos 

conceitos mais gerais para os conceitos mais específicos. A seguir apresentamos 

algumas das respostas, dos alunos da pesquisa, de acordo com os termos 

citados: 

I - Atividade na quadra de esportes 

C2. Na verdade todas marcaram; todas as atividades foram bem assim 
marcantes. Pelo esforço do professor de ter vindo, se deslocar toda essa 
distância para vir até aqui! Todas foram bem marcantes. 

C2 – “Além do uso do computador teve aquela aula prática na quadra 
de esportes que agente participou ali e aprendeu mais um pouco mais 
sobre velocidade, distância ponto referencial, muito bacana”! 

C2. Para mim o que mais marcou foi a da quadra. 

C2. Na quadra, agente mediu o espaço da quadra e colocou... agente 
praticou as atividades do ponto referencial, ponto inicial, ponto final, o 
que mais..., tem mais coisa, foi bem prático. 

C7. Foi muito interessante deu pra tirar algumas dúvidas sobre 
velocidade e distância, eu tava com muita dúvida antes e, agora eu 
entendi mais. 

 

II – Atividades com o Modellus 

C2 - Aqui pra mim é melhor. Dessa forma aqui é mais prática e mais 
fácil de aprender. 
C2 – achei mais fácil do que aprender em sala de aula. Porque aqui 
agente vai aprender tudo sobre isso aqui, não precisa tá no quadro 
como agente fazia antes com o outro professor é bem mais fácil. 
C2 – não! Ajudou porque o que o professor mostrou na quadra cá no 
Modellus também agente praticou a mesma coisa. 
C2. Mas muito proveitoso e espero que continue, para outros alunos 
também ter essa mesma experiência e ver que vai ser uma boa pra 
gente. 
C5. Deu! Porque na sala a gente confunde algumas coisas erradas, deu 
pra esclarecer bem. 
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C8. Porque eu acho mais interessante? Porque nas aulas de física na 
sala tinha coisa que dava e agente não aprendia, aí com o uso do 
computador facilitou mais. 
C10 - Foi legal né! Poderia dar mais, mais foi muito bom, eu gostei. 

III – Atividades com música e vídeo 

C1 - “Ficar parado no lugar” 
C2 - Eu grifei essas que ele (aluno C1) comentou, mas coloquei 
também a palavra, “Parado no lugar” porque tem haver com o seu 
referencial. 
C2 - Coloquei a do “relógio” também, porque tem haver com o tempo, 
você está parado aqui! Mas o tempo continua. Coloquei também 
apressado porque depende da velocidade, ele pode ser mais rápido ou de 
velocidade constante. 

Tendo em vista as opiniões dos alunos, nessas atividades, podemos notar 

que as estratégias propostas durante o projeto de pesquisa possibilitou a 

compreensão pelos estudantes dos conceitos abordados e, fez com que vissem o 

Ensino de Física, com a utilização do software, como uma disciplina “mais 

fácil”, além de proporcionar-lhes o desenvolvimento de habilidades na 

resolução das questões, utilizando as fórmulas. 

A Categoria CAT- 03 – Uso do Computador na EJA- foi formada pelas 

unidades de significado apresentadas no Quadro 09. 

Quadro 09: Unidades de Significado – Formação Categoria 03 

Uso do Computador na EJA 

C1. “O monitor”. 

C2. Interessante! Essa semana até eu fui ajudar minha esposa no trabalho dela com essa tabela. 

C2. “Professor! Já usei o computador, porém faz muito tempo que não mexo na máquina, daria 

para o senhor dizer como faço para passar para a outra linha?”. 

C2. É importante também porque agente vai poder digitar o que agente quiser, fazer contrato, 

fazer qualquer coisa o que você imaginar tem como agente fazer no Word. Ou então salvar o que 

quiser ali e imprimir, guardar, botar no pen drive qualquer coisa, muito importante também. Bem 

proveitoso. 

C2. Foi bom também, simples, mas que tem ser aprendido durante o dia a dia. 

C2. Porque cada vez que praticamos aprendemos mais. Exemplo: como utilizar o Excel, calcular 

qualquer valor na matemática. 

C2. Que nem todos tem o acesso ao computador.  

C2. Que podemos obter conhecimento e aprendizado para nossa formação futura. 
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C2. É no trabalho mesmo, ou em casa, qualquer coisa assim, uma tabela mesmo que agente for 

fazer uma tabela agente pode usar o Excel é muito importante. 

C4. Aprendi a mexer no computador que conheci as coisas que não sabia. 

C4.”O estabilizador”. 

C4. Quando não sabia nem ligar o computador. 

C4. ”O mouse”. 

C4. - “Professor eu quero descer essas linhas”. 

C5. ”A CPU”. 

C5. “Professor é para colocar o nome da compra e a quantidade?”. “quantidade e valor”?. 

C6. Bom que aprende muitas coisas. 

C6. “Professor! Eu uso o pendrive para salvar músicas para depois ouvi-las no rádio”. 

C6.  “Professor! Estou muito satisfeito com o seu desempenho”. 

C6. “Eu não achei mais fácil! como nós já havíamos visto ficou mais fácil estudar com o 

computador”. 

C7. Eu entendo pouca coisa, porque eu não entendo de computador. 

C7. Eu não fiz uso de computador. 

P - Nesse momento, o aluno C1 me chamou (um dos pesquisadores) para ajudá-lo a desligar o 

computador, então chamamos a atenção da turma para que pudessem fazer a mesma operação de 

desligar o computador. 

P - O aluno C6, falou que estávamos trabalhando na “tabelinha”. 

P - Porém a dupla C1 e C9, não sabiam como salvar o arquivo e um dos pesquisadores, ajudou 

esses alunos indicando os passos para salvarem o trabalho.  

C7. Porque pode acontecer algum tipo de erro ao realizar os experimentos 

C7. Porque é importante aprender a usar computador, principalmente, quando se esta realizando 

algum tipo de pesquisa ou experimentos. 

P - O mais interessante é que o aluno C9 que fazia dupla com o aluno C1 nunca havia tido 

contato com o computador, portanto, acreditamos que o mesmo estava presente em sala de aula, 

porém quem fazia as atividades era seu colega, apesar de não ter muita familiaridade com o 

programa. 

P - O aluno C10 se mostrou muito interessado em executar essa tarefa dizendo que: “estou 

aprendendo de forma bem simples, porém ainda tenho dificuldades no manuseio com o teclado e o 

mouse”, 

P - Aluna C5 relatou que: “eu achei mais fácil aprender com o computador do que com o professor 

de matemática, mas tudo que ele ensinava eu também compreendia”. 

C8. “Professor! como faço para tirar (apagar) o nome Antonio do exercício, pois eu escrevi errado 
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no Word”. 

C8. ”O teclado”.  

C8. A digitação de texto 

C8. Eu lembro as contas, que agente fazia as contas à soma de conta. Usou as contas de mais, de 

vezes, de dividir. 

C8. Nada porque eu nunca fiz atividade no uso do computador. 

C8. Eu não entendo porque eu nunca fiz uso de computador. 

C8 Sim! Porque aprendi fazer contas e criar textos. 

C8. Sim! Porque tenho muito interesse em saber usar o computador. 

C8. “Professor como faço para colocar o acento na palavra geracoes (grifo do autor)”. 

C8. “Professor! como faço para tirar (apagar) o nome Antonio do exercício, pois eu escrevi errado 

no Word”. 

C8. O que eu lembro? O que eu mais gostei! Que eu não tinha o conhecimento do 

computador, aí o que eu mais gostei, aprendi a ligar, a desligar, a salvar. 

C8. Gostei! Mas a que eu mais gostei, foi à digitação de texto. Porque eu tenho muita 

dificuldade em letra maiúscula, minúscula e vírgula e aí eu fui aprender um pouco. Então 

foi a que eu mais gostei. 

C8. Sim! Porque tenho muito interesse em saber usar o computador. 

C9. Facilitou muito, porque tive muito aprendizado que não sabia. 

C10. Nunca fiz o uso de computador. 

C10. As pessoas usam o computador para fazer coisas que não deve. 

C10. Sim porque tenho muito interesse em saber usar o computador. 

C10. Eu aprendi muitas coisas boas. 

C10. Facilita porque eu aprendi a usar o Word e o Excel. 

C10. As pessoas usam o computador para fazer coisas que não deve. 

C10. O computador serve para realizar atividades e coisas do dia a dia. 

C10. Professor! Não consegui ligar o computador O que devo fazer?”. 

Fonte: Autores 

Na categoria 03, cujas unidades de significado estão apresentadas no 

Quadro 09, verificou-se a questão do Uso do computador, como subsunçor, 

necessário para utilização do software Modellus, com atividades realizadas com 

os programas Word e Excel. Assim, buscou-se analisar qual a importância da 

utilização do computador como meio de facilitar a preparação dos alunos para o 

uso do software Modellus. Com o uso do computador, os alunos puderam 
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realizar atividades de digitação de texto e fazer planilhas de cálculo. Conforme 

relato dos alunos, uma das atividades mais importante foi à familiarização com a 

máquina, haja vista que na aplicação do questionário prévio sobre a utilização do 

computador, e após a tabulação dos dados, verificamos que 40% dos 

participantes da pesquisa nunca tiveram contato com o computador.  Conforme 

relato, dos alunos, em relação ao uso do computador, temos: 

I – O primeiro contato com o computador 

C4. Quando não sabia nem ligar o computador. 

C7. Eu entendo pouca coisa, porque eu não entendo de computador. 

C7. Eu não fiz uso de computador. 

C8. Nada! Porque eu nunca fiz atividade no uso do computador. 

C8. Eu não entendo porque eu nunca fiz uso de computador. 

C8. Sim! Porque tenho muito interesse em saber usar o computador. 

C10. Nunca fiz o uso de computador. 

Com as atividades realizadas com os programas Word e Excel, 

acreditamos que os alunos puderam se familiarizar com o computador, conforme 

relatos, abaixo: 

II - Atividades de familiarização com o computador 

P - Nesse momento, o aluno C1 me chamou (um dos pesquisadores) 

para ajudá-lo a desligar o computador, então chamamos a atenção da 

turma para que pudessem fazer a mesma operação de desligar o 

computador. 

P - Porém a dupla C1 e C9, não sabiam como salvar o arquivo e um dos 

pesquisadores, ajudou esses alunos indicando os passos para salvarem o 

trabalho. 

P - O aluno C6, falou que estávamos trabalhando na “tabelinha”. 

C2. “Professor! Já usei o computador, porém faz muito tempo que não 

mexo na máquina, daria para o senhor dizer como faço para passar para 

a outra linha?”. 

C4. - “Professor eu quero descer essas linhas”. 

C5. “Professor é para colocar o nome da compra e a quantidade?”. 

“quantidade e valor”?. 
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C6. “Professor! Eu uso o pendrive para salvar músicas para depois 

ouvi-las no rádio”. 

C8. “Professor como faço para colocar o acento na palavra geracoes 

(grifo do autor)”. 

C8. “Professor! como faço para tirar (apagar) o nome Antonio do 

exercício, pois eu escrevi errado no Word”.  

P - O mais interessante é que o aluno C9 que fazia dupla com o aluno 

C1 nunca havia tido contato com o computador, portanto, acreditamos 

que o mesmo estava presente em sala de aula, porém quem fazia as 

atividades era seu colega, apesar de não ter muita familiaridade com o 

programa. 

P - O aluno C10 se mostrou muito interessado em executar essa tarefa 

dizendo que: “estou aprendendo de forma bem simples, porém ainda 

tenho dificuldades no manuseio com o teclado e o mouse”, 

C10. Professor! Não consegui ligar o computador O que devo fazer?”. 

 

Com essas ações (atividade I e Atividade II) os alunos puderam realizar, 

primeiramente, atividades de reconhecimento dos componentes do computador, 

como a CPU, teclado, o mouse, etc., e depois se familiarizar com a máquina, 

através dos programas (Word e Excel). Posteriormente, relataram como foi essa 

experiência, conforme algumas das citações dos alunos: 

C2. Que podemos obter conhecimento e aprendizado para nossa 

formação futura. 

C2. Foi bom também, simples, mas que tem ser aprendido durante o dia 
a dia. 
C2. Porque cada vez que praticamos aprendemos mais. Exemplo: como 
utilizar o Excel, calcular qualquer valor na matemática. 
C2. Interessante! Essa semana até eu fui ajudar minha esposa no 
trabalho dela com essa tabela. 
C2. É no trabalho mesmo, ou em casa, qualquer coisa assim, uma tabela 
mesmo que agente for fazer uma tabela agente pode usar o Excel é muito 
importante. 
C2. É importante também porque agente vai poder digitar o que agente 
quiser, fazer contrato, fazer qualquer coisa o que você imaginar tem 
como agente fazer no Word. Ou então salvar o que quiser ali e imprimir, 
guardar, botar no pen drive qualquer coisa, muito importante também. 
Bem proveitoso. 
C4. Aprendi a mexer no computador que conheci as coisas que não 
sabia. 
C6. Bom que aprende muitas coisas. 
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C6.  “Professor! Estou muito satisfeito com o seu desempenho”. 
C6. “Eu não achei mais fácil! como nós já havíamos visto ficou mais 
fácil estudar com o computador”. 
C7. Porque é importante aprender a usar computador, principalmente, 
quando se está realizando algum tipo de pesquisa ou experimentos. 
C8 Sim! Porque aprendi fazer contas e criar textos. 
C8. A digitação de texto. 
C8. Eu lembro as contas, que agente fazia as contas à soma de conta. 
Usou as contas de mais, de vezes, de dividir. 
C8. O que eu lembro? O que eu mais gostei! Que eu não tinha o 
conhecimento do computador, aí o que eu mais gostei, aprendi a ligar, a 
desligar, a salvar. 
C8. Gostei! Mas a que eu mais gostei, foi à digitação de texto. Porque eu 
tenho muita dificuldade em letra maiúscula, minúscula e vírgula e aí eu 
fui aprender um pouco. Então foi a que eu mais gostei. 
C9. Facilitou muito, porque tive muito aprendizado que não sabia. 
C10. O computador serve para realizar atividades e coisas do dia a dia 
C10. Eu aprendi muitas coisas boas. 
C10. Facilita porque eu aprendi a usar o Word e o Excel. 
 

A Categoria CAT- 04 – Limites e Possibilidades da Utilização do 

Software Modellus - foi formada pelas unidades de significado apresentadas no 

Quadro 17. 

Quadro 10: Unidades de Significado – Formação Categoria 04 

Limites e Possibilidades da Utilização do Software Modellus 

P. Solicitamos aos alunos que digitassem na tela “Modelo matemático” a função que estava 

escrita no quadro e observamos que os alunos C3, C7 e C8 tiveram dificuldades para escrever essa 

função.  

P. A aluna C7 digitou a seguinte função: S = V x t, e foi dada a indicação de erro pelo programa 
sendo solicitado que aluna observasse a lousa e digitassem novamente a função. 

C2. O mais difícil no inicio só foi achar, colocar aquelas figurinhas, colocar o carro para medir 
velocidade, mas depois peguei tranquilo, no segundo dia pra mim já estava tudo resolvido. 

C2 - Armar as funções era mais complicado. 

C2 – Nem muito difícil, nem muito fácil, razoável através de um pouco assim de dificuldades do 
programa mesmo. Meio complicadinho, mas nada que... 

C2 - Colocar a velocidade. 

C2. No momento assim, na primeira vez que agente nunca teve contato com aquele material 
agente achou assim um pouco difícil. Mas, ao passar do tempo, agente foi “pegando” tranquilo. 
Achei muito interessante. 

C2. Não! Ajudou porque o que o professor mostrou na quadra cá no Modellus também agente 
praticou a mesma coisa. 



134 
 

 
 

C2. Gostei também! Aquela que agente colocou as imagens, colocou o carrinho pra andar, 
fizemos a simulação. Como agente fez na quadra, fizemos no Modellus também a mesma coisa. 
Muito bom também. 

C2. Foi melhor dessa forma, porque trabalhamos com essas três partes, e cada qual aprendeu um 
pouquinho até chegar ao Modellus. 

C2. Achei mais fácil do que aprender em sala de aula. Porque aqui agente vai aprender tudo 
sobre isso aqui, não precisa tá no quadro como agente fazia antes com o outro professor é bem 
mais fácil. 

C2 - É melhor mesmo. Assim é mais claro tudo o que a gente aprende. Fica mais na mente. 

C2 - Em relação ao software não tenho problema nenhum. O que começamos ontem está 
tranquilo. 

C2. Pra mim foi muito gratificante aprender algo que eu não sabia novas experiências e poder 

compartilhar também junto com os colegas, ajudar também de certa forma eles também que 

tiveram dificuldades e, o mais muito proveitoso. 

C2. Mas muito proveitoso e espero que continue para outros alunos, também ter essa mesma 
experiência, e ver que vai ser uma boa pra gente.  
 
C2. No momento, só tenho agradecer ao professor por trazido essa experiência pra gente que foi 
muito bom mesmo ter aproveitado esse momento assim, pena que foi pouco tempo. 

C4. Ponto inicial, tempo; 

C5 - Tiveram muitos processos interessantes. 

C7 - Para quem nunca teve computador, assim, para usar é mais difícil. 

C8. Sei lá, eu fazendo não dava certo, tive muita dificuldade para poder dar certo. 

C8. Quando o corpo está em velocidade. 

C8. Achei difícil! Aquela eu achei, Sei lá, eu fazendo não dava certo, tive muita dificuldade para 

poder dar certo. 

C8 - Eu gostei, mas achei muito difícil. 

C8.  A do carro. Foi a do carro! O carro ia se movimentando do ponto referencial. 

C9 - O corpo deve ter velocidade. 

Fonte: Autores 



135 
 

 
 

Na categoria 04, cujas unidades de significado estão apresentadas no 

Quadro 10, verificou-se a questão do Uso do software Modellus no ensino dos 

Conceitos básicos de Cinemática, com o objetivo de facilitar a aprendizagem 

desses conceitos e, consequentemente, analisar, se o uso do software poderá 

servir de apoio pedagógico nas aulas de Física. Com o uso do software, os 

alunos puderam realizar atividades em duplas e, individualmente, onde 

puderam construir seus próprios exemplos a partir da familiarização com o 

Modellus. A seguir, buscamos evidências dessa familiarização, conforme relatos 

dos pesquisadores e dos alunos: 

P - A aluna C7 digitou a seguinte função: S = V x t, e foi dada a 
indicação de erro pelo programa sendo solicitado que aluna observasse 
a lousa e digitassem novamente a função. 
C2. É melhor mesmo! Assim é mais claro, tudo o que agente aprende. 
Fica mais na mente.  
C2. Em relação ao software, não tenho problema nenhum. O que 
começamos ontem está tranquilo. 
C2. Colocar a velocidade. 
C4. Ponto inicial, tempo. 
C8. Quando o corpo está em velocidade. 
C9. O corpo deve ter velocidade. 

No início do processo de aprendizagem, para manusear o software 

Modellus, os alunos encontraram dificuldades, conforme relatos abaixo: 

P- Solicitamos aos alunos que digitassem na tela “Modelo 
matemático” a função que estava escrita no quadro e, observamos que 
os alunos C3, C7 e C8 tiveram dificuldades para escrever essa função.           
C2. O mais difícil no inicio só foi achar, colocar aquelas figurinhas, 
colocar o carro para medir velocidade, mas depois peguei tranquilo, no 
segundo dia para mim já estava tudo resolvido. 
C7. Para quem nunca teve computador, assim, para usar é mais difícil.                                                                                                       
C8. Achei difícil! Aquela eu achei, Sei lá, eu fazendo não dava certo, 
tive muita dificuldade para poder dar certo. 
C8. Eu gostei, mas achei muito difícil. 

Após as atividades realizadas, pelos alunos, com o software Modellus, 

buscamos evidências de aprendizagem através dos relatos dos estudantes: 

C2. Achei mais fácil do que aprender em sala de aula. Porque aqui 
agente vai aprender tudo sobre isso aqui, não precisa tá no quadro 
como agente fazia antes com o outro professor é bem mais fácil. 
C2. Mas muito proveitoso e espero que continue para outros alunos, 
também ter essa mesma experiência, e ver que vai ser uma boa pra 
gente. 
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C2. No momento, só tenho agradecer ao professor por trazido essa 
experiência pra gente que foi muito bom mesmo, ter aproveitado esse 
momento assim, pena que foi pouco tempo. 
C2. Pra mim foi muito gratificante, aprender algo que eu não sabia. 
Novas experiências e poder compartilhar também junto com os 
colegas, ajudar também de certa forma eles também que tiveram 
dificuldades e, o mais muito proveitoso. 
C2. Foi melhor dessa forma, porque trabalhamos com essas três partes, 
e cada qual aprendeu um pouquinho até chegar ao Modellus. 
C2. Gostei também! Aquela que agente colocou as imagens, colocou o 
carrinho pra andar, fizemos a simulação. Como agente fez na quadra, 
fizemos no Modellus também a mesma coisa. Muito bom também. 
C5. Tiveram muitos processos interessantes. 
C8. A do carro. Foi a do carro! O carro ia se movimentando do ponto 
referencial. 

5ª Etapa da Análise de Conteúdo – Interpretação dos Resultados 

Nesta etapa apresentaremos os principais resultados, obtidos pela análise 

realizada e, que foram apresentadas neste trabalho, a qual foi baseada na 

análise de conteúdo de Bardin (1977), com o auxílio do software RQDA. 

Objetivo Geral (Analisar os limites e as potencialidades de uma 

sequência didática que englobe conceitos de Física, utilizando o software 

Modellus como um recurso auxiliar, para promover a aprendizagem 

significativa de conceitos científicos). 

A proposta de desenvolver uma UEPS foi pensada a fim de modificar a 

metodologia de ensino, de forma tradicional, ou seja, com a utilização apenas 

da lousa e pincel, a nossa intenção ao construir a Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa era de possibilitar que o ensino e aprendizagem de 

conceitos físicos, fossem construídos a partir de diferentes linguagens e 

ferramentas didáticas. Acredita-se que propostas dessa natureza, apresentem 

maior capacidade de motivar os alunos, visto que se aproximam dos recursos, 

da linguagem e da dinâmica que os estudantes que cursam o ensino médio 

processam. 

Diante da utilização do software Modellus, neste projeto de pesquisa, 

como um recurso auxiliar, identificou-se que os conceitos básicos de Cinemática 

foram melhorando gradativamente, a cada atividade proposta. O 

desenvolvimento intelectual, dos conceitos de Cinemática, foi melhorando 
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significativamente nos dez alunos participantes do projeto de pesquisa, sendo 

que três alunos (C2, C5 e C8), melhoraram seus desempenhos no pós-teste, o 

que evidencia que a alteração na maneira de ensinar, através da construção da 

UEPS, causou um impacto positivo no ensino da Física. Os dados levantados 

mostraram que houve evidências na construção do conhecimento, durante o 

período de desenvolvimento da pesquisa.  

Conforme discutido no referencial teórico dessa pesquisa, segundo 

Ausubel (1982), o conhecimento só é incorporado às estruturas cognitivas do 

aluno à medida que o novo conceito interage com conceitos relevantes já 

existentes em sua estrutura cognitiva, denominados conceitos subsunçores. 

Os resultados qualitativos apresentados na quarta etapa mostraram que, 

as atividades realizadas pelos alunos, possibilitaram aos estudantes o 

desenvolvimento de subsunçores, por meio da organização hierárquica dos 

conteúdos do tratamento metodológico da pesquisa. Essa formulação 

organizacional, dos conceitos, pode ter favorecido a evidências de 

aprendizagem significativa dos conceitos abordados. Nesse sentido, Moreira e 

Masini (2011, p. 63) falam que o conteúdo organizado, “facilita a aprendizagem 

significativa através da utilização de materiais potencialmente significativos”. 

Voltando a responder o objetivo principal desta pesquisa, acreditamos 

que as atividades propostas com a construção da sequência didática com a 

utilização do software Modellus, proporcionou uma forma diferente de ensinar 

e aprender os conceitos básicos de Cinemática e, ainda assim, consideramos que 

o processo de adequação dos alunos frente aos recursos tecnológicas, 

indiscutivelmente, sempre proporcionará limites e possibilidades. Diante dessas 

atividades, consideramos como limites as seguintes condições: 

1. A quantidade insuficiente de computadores para propor atividades 

com uso de software na escola, haja vista que, de quinze máquinas 

que deveriam estar aptas a serem utilizadas no laboratório de 

informática, apenas sete tiveram condições de serem utilizadas pelos 

alunos, e consequentemente, limitando a quantidade de estudantes 

que poderiam realizar atividades individualmente; 
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2. O conhecimento prévio dos alunos em relação à utilização do 

computador, sendo que, tivemos que alterar a sequência didática para 

familiarizar os alunos com a máquina, visando construir subsunçores, 

para o uso do software Modellus. Consideramos que conhecer as 

funções do computador seria uma condição mínima necessária, para 

a utilização do software, porém, após a aplicação do questionário 

prévio identificamos que quatro estudantes, que participaram do 

projeto de pesquisa, nunca tiveram contato com o computador, sendo 

necessária a reformulação da sequência didática anteriormente 

construída.  

A partir da sequência didática, consideramos como possibilidades, as 

seguintes condições: 

1. A mudança de postura dos alunos, frente à diversificação do uso de 

ferramenta pedagógica, em sala de aula, no processo de ensino-

aprendizagem dos conceitos básicos de Cinemática, haja vista, que 

apesar das dificuldades inicialmente relatas pelos alunos, na realização 

de atividades com o Modellus, tenha sido considerada difícil, 

posteriormente, os participantes gostaram de conhecer e trabalhar com o 

software. 

2. O desenvolvimento de uma sequência didática, com grande potencial 

significativo, pois, através da teoria da aprendizagem significativa de 

David Ausubel, nos permitiu construir essa sequência didática, de forma 

a possibilitar a construção de subsunçores para os conceitos de 

Cinemática. 

Objetivos específicos 

� Analisar se o uso de novas tecnologias tais como computador, animações 

e modelagens, pode ajudar na formação de conceitos físicos de Mecânica 

para os alunos da EJA. 

No processo de construção de conhecimento de conceitos, o professor é o 

mediador nesse processo, onde o computador deverá ter um papel importante 
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na construção desses conhecimentos e, não ser apenas usado nas escolas para 

criar trabalhos “mecânicos”, pois o aluno estará aprendendo apenas a apertar 

botões e teclas, e consequentemente, não estará construindo um conhecimento 

próprio. 

Nesta pesquisa, além de utilizar o computador para realizar atividades 

com a utilização do Word e Excel, construímos atividades que tivessem 

conexões diretas com o aprendizado dos alunos sobre os conceitos básicos de 

cinemática. As atividades que foram realizadas, pelos participantes da pesquisa, 

com o computador, foram pensadas, inicialmente, para construir subsunçores 

na utilização do software Modellus, porém ao passo que essas atividades foram 

sendo realizadas pelos estudantes, verificamos que a importância desse estudo, 

gerou certa satisfação em utilizar o computador, inclusive a partir daí, 

propomos questões sobre a função do 1º grau, pois este conteúdo seria um 

subsunçor necessário à compreensão da função horária do Movimento Retilíneo 

Uniforme. Segue alguns relatos dos alunos que evidenciam a ajuda dessas 

atividades para a formação de conceitos físicos:  

C2. Gostei também! Aquela que agente colocou as imagens, colocou o 
carrinho pra andar, fizemos a simulação. Como agente fez na quadra, 
fizemos no Modellus também a mesma coisa. Muito bom também. 
C2. Foi melhor dessa forma, porque trabalhamos com essas três partes, 
e cada qual aprendeu um pouquinho até chegar ao Modellus. 
C7. Porque é importante aprender a usar computador, principalmente, 
quando se esta realizando algum tipo de pesquisa ou experimentos. 
C8. Porque eu acho mais interessante? Porque nas aulas de física na 
sala tinha coisa que dava e agente não aprendia, aí com o uso do 
computador facilitou mais. 
C9. Facilitou muito, porque tive muito aprendizado que não sabia. 
C10. O computador serve para realizar atividades e coisas do dia a dia. 

 

� Analisar se o uso de aulas contextualizadas, ou seja, fazendo o uso de 

problemas práticos com que os alunos se deparam no seu cotidiano, 

facilita o processo de ensino/aprendizagem no âmbito da escola; 

Contextualizar os conceitos físicos para o ensino significa a articulação de 

vivências concretas e diversificadas, as quais podem oportunizar um 

aprendizado significativo. No caso da Física, pode-se a partir das vivências, 

perceber e interpretar os conceitos físicos presentes na vida do aluno, para que 
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futuramente ele saiba lidar com situações que lhes remetem ao que foi 

aprendido. 

Para Kato e Kawasaki (2007), contextualização segundo os documentos 

do Ministério da Educação têm um significado além de somente aproximar os 

conteúdos ensinados ao cotidiano. Pode-se verificar essa perspectiva, segundo 

os PCN’s: 

“configura-se em uma forma de abordar a ciência num âmbito 
social, econômico e cultural.” Dessa maneira, a contextualização 
não pode ser sinônimo apenas de cotidiano, mas sim o campo 
no qual, acontecem as relações da teoria científica com a 
realidade do aluno.” (BRASIL, 1999, p.9). 

Ao construir a sequência didática com aulas contextualizadas, 

acreditamos que os alunos puderam confrontar os seus conhecimentos prévios 

com os novos conhecimentos adquiridos. Além disso, eles realizaram 

sistematizações envolvendo conceitos que não foram necessariamente 

científicos, balizados pela contextualização e exemplificações práticas e 

simplificadas que vinculam estas à metodologia aplicada na escola, conforme 

alguns relatos dos alunos: 

C2. É no trabalho mesmo, ou em casa, qualquer coisa assim, uma tabela mesmo que 
agente for fazer uma tabela agente pode usar o Excel é muito importante. 
C2. Interessante! Essa semana até eu fui ajudar minha esposa no trabalho dela com essa 

tabela. 
C6. “Eu não achei mais fácil! como nós já havíamos visto ficou mais fácil estudar com o 
computador”. 
C6.“Professor! Eu uso o pendrive para salvar músicas para depois ouvi-las no rádio”. 
C10. O computador serve para realizar atividades e coisas do dia a dia. 

Mediante análise dos depoimentos dos alunos, observou-se que os participantes 

da pesquisa realizam suas práticas envolvendo o seu cotidiano, na maioria das 

vezes, com base no ensino-aprendizagem através de metodologias aplicadas 

pelo professor. Alguns relatos, ainda, indicam as associações entre o 

conhecimento prévio e a relação com os conhecimentos físicos adquiridos 

através das aulas contextualizadas, conforme segue: 

C1 - “Ficar parado no lugar”.  Tem haver com o movimento (estado do corpo). 

C2. “Além do uso do computador teve aquela aula prática na quadra de esportes que 

agente participou ali e aprendeu mais um pouco mais sobre velocidade, distância, ponto 

referencial, muito bacana”! 
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A partir desses relatos, consideramos que as atividades propostas, com 

aulas contextualizadas, puderam ser confrontadas com os conhecimentos de 

vida dos alunos e que, consequentemente, trazem evidências de facilitação de 

aprendizagens no âmbito da escola. 

� Planejar Aplicar e Analisar uma sequência didática de acordo com os 

pressupostos da teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel 

para o ensino-aprendizagem de conceitos físicos.  

Para fundamentar o processo de planejamento da sequência didática, 

foram utilizados os pressupostos da teoria da Aprendizagem Significativa de 

David Ausubel (2000); da Unidade de Ensino Potencialmente Significativa de 

Moreira (2011), e também no construcionismo de Seymour Papert sobre a 

utilização de software na educação, focando em aspectos que corroboram na 

utilização de atividades experimentais no Ensino de Física.  

A sequência didática em questão foi formulada em nove etapas, 

denominadas: Situação inicial, Situações-problema iniciais, Aprofundando 

conhecimentos, Comparando mapa mental e a música Melhor pra mim, Nova 

situação, Diferenciando progressivamente, Avaliação individual, Aula final e 

avaliação da UEPS. Destaca-se nas aulas Nova situação, a utilização de 

simulações virtuais que visam inserir novas tecnologias de informação e 

comunicação, no contexto educacional, bem como alternativas para atividades 

práticas no Ensino de Física. A busca por novas metodologias de ensino é 

fundamental para o avanço e melhoria do ensino-aprendizagem na educação. 

Buscamos com isso, criar situações didáticas variadas, em que fosse possível a 

retomada dos conteúdos abordados em diversas oportunidades, de acordo 

como havíamos planejado, através de diferentes modalidades organizativas: 

Uso do computador, atividade extraclasse, com medidas de tempo, de distância 

e velocidade, a utilização de vídeo e música relacionados ao mapa mental que 

foram produzidos pelos alunos (ver anexo) e o uso do software Modellus 

através de simulações. 

O resultado desta pesquisa aponta que a sequência didática 

desenvolvida, favoreceu de forma positiva a inserção de novas metodologias 
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que atendam as especificidades do público para o qual a sequência didática foi 

aplicada. Na medida do possível, buscou-se mostrar as peculiaridades da 

educação de Jovens e Adultos e suas características, sempre levando em 

consideração o momento de aprendizagem de cada aluno participante da 

pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a crescente utilização de recursos tecnológicos por parte dos alunos, 

é imprescindível que o professor também se aproprie desses recursos em prol 

de oferecer ao aluno, um ensino de qualidade e, que envolva uma metodologia 

significativa, com o propósito de promover aos estudantes habilidades e 

competências para a construção do saber. Assim, esse estudo, descreveu a 

concepção, elaboração e aplicação de uma sequência didática com o uso do 

software Modellus como ferramenta de apoio ao professor, enquanto mediador 

do conhecimento, bem como favorecer a aprendizagem dos alunos como agente 

ativo no processo ensino-aprendizagem, uma vez que diante da quantidade de 

informações acessíveis através do uso do computador, se faz necessário a 

utilização de uma ferramenta que facilite a transformação dessas informações 

em conhecimentos.  

Desta forma, a pesquisa fundamentou-se em analisar o uso do software 

Modellus, como recurso pedagógico no ensino de conceitos básicos de 

Cinemática e, como instrumento capaz de transpor as dificuldades e de 

transformar informações em conhecimentos, de um modo atrativo e motivador 

aos alunos, através de um ambiente facilitador de aprendizagem.  

O uso do software Modellus demonstrou ser, um suporte pedagógico, 

capaz de desenvolver métodos eficientes em busca de um melhor aprendizado 

dos alunos no ensino de conceitos físicos, de modo mais eficaz do que o 

apresentado da forma tradicional, ou seja, usando apenas a lousa e o pincel e, 

assegurando uma aprendizagem confiável, além de desenvolver no estudante 

autonomia e maior motivação em aprender conteúdos de Física. Os alunos 

verificaram, através do uso do Modellus, que o mesmo, pode proporcionar um 

método facilitador no estudo dos conceitos de Cinemática, que os levaram a 

transformar as atividades em conhecimento real, seja através das simulações ou 

das atividades propostas, e assim proporcionou maior interesse no estudo de 

fenômenos físicos. Para essa pesquisa, foi necessário à intervenção dos 

pesquisadores ao utilizar de outros recursos didáticos para dar continuidade às 

discussões e dúvidas surgidas.  
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O debate a respeito do uso das tecnologias digitais no ensino é muito 

importante quando se pensar em utilizar dessas ferramentas, para auxiliar no 

processo de ensino-aprendizagem, o que pode tornar o ensino motivador e mais 

próximo do cotidiano do aluno, mas há limitadores quanto ao seu uso, ou seja, 

outros recursos didáticos serão necessários para dar conta da função de ensinar 

e aprender alguns conceitos e temáticas. De um modo geral, se faz necessário 

maior aprofundamento sobre a eficácia, do uso do software Modellus como 

ferramenta nas práticas pedagógicas, de modo a proporcionar um ambiente 

capaz de promover aprendizagem de forma colaborativa. O uso do Modellus 

pode contribuir para uma aprendizagem real, desde que seja utilizada na 

construção do conhecimento e não para simples reprodução do mesmo. 

Apesar de encontramos poucos trabalhos que utilizam o Modellus como 

suporte pedagógico no ensino de física, no entanto, verifica-se um crescente 

número de professores que têm aderido ao uso dessa ferramenta como 

instrumento de suporte pedagógico para a aprendizagem. O fato a considerar é 

que, na nossa visão, há uma necessidade de ampliar as pesquisas no ensino de 

física com a utilização do software Modellus, pois, existem vários trabalhos, de 

acordo com o sitio da CAPES, que estão sendo desenvolvido na região Sul e, 

havendo uma carência nas demais regiões do Brasil. Um fator importante sobre 

o desenvolvimento destas pesquisas é que, os autores que desenvolveram os 

projetos de pesquisa, em sua maioria, obtiveram resultados satisfatórios para o 

ensino-aprendizagem de conceitos físicos.  

Na realização das atividades sobre os conceitos de Cinemática, a partir 

do software Modellus, as expectativas em relação ao aprendizado desses 

conceitos pelos alunos da EJA, superaram o esperado. Acreditamos que, a 

primeira parte do trabalho de pesquisa foi fundamental para que os alunos 

pudessem trabalhar com o Modellus, pois, foi por meio dessa sequência de 

ensino que a maioria dos discentes puderam se familiarizar com os aspectos 

gerais da máquina, ou seja, tiveram a possibilidade de utilizar o computador 

para atividades voltadas para o seu próprio aprendizado. 

Diante das respostas apresentadas, pelos alunos, em relação às questões 

de caráter fechado no questionário, nos permite inferir que o uso do Modellus 
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proporcionou aos alunos um interesse pela tecnologia ao trabalhar com a 

simulação. 

De modo geral, o trabalho nos permitiu concluir sobre a importância da 

utilização dos recursos tecnológicos para melhorar a aprendizagem dos alunos 

sobre conceitos físicos, principalmente dos estudantes da EJA.  Acreditamos 

que com essa pesquisa, possamos utilizar desses resultados para trabalhos 

futuros e, consequentemente, ampliar estudos sobre o uso do software no ensino 

de Física, ou mesmo, que essa pesquisa possa servir de referência para outros 

pesquisadores, uma vez que, a atividade aplicada permitiu obter resultados 

positivos na aprendizagem de Física. 

Desta forma, como contribuição de pesquisa, o relato sobre as 

possibilidades e os limites observados durante o desenvolvimento da UEPS, 

constataram que através de diversos recursos didáticos, linguagens e 

contextualizações poderemos permitir ao aluno um melhor aprendizado dos 

conceitos físicos. 
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Apêndice A: Autorização para coleta de dados 

 
Eu, Ivete Marisa Archanjo da Silva Suzart de Almeida, ocupante do 

cargo de Diretora do Colégio Estadual Pedro Calmon, situado na 

Praça da Bandeira, n.º 371, Centro da cidade de 

Amargosa/Bahia, AUTORIZO a coleta de dados do projeto "O Uso 

do Software Modellus no Ensino de Física para Jovens e Adultos" dos 

pesquisadores "Prof. Dr. Sergio Luiz Bragatto Boss e Daniel de Jesus 

Melo dos Santos" após a aprovação do referido projeto pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (CEP/UESB).  

 

 

 

 

Amargosa, 05 de Novembro de 2015.  

 

 

 

 

 

. 
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Apêndice B: Termo de Assentimento 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Em conformidade com a Res. CNS 466/12)   

 

Prezado (a) aluno (a): 
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Apêndice C: Questionário – Pré-teste  

 

 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB 

       Departamento de Ciências Biológicas - DCB 

          PPG - Educação Científica e Formação de Professores 

  

Questionário – Pré-teste  

Prezado aluno,  

Este questionário tem o objetivo de captar as noções iniciais a respeito dos assuntos 

que serão trabalhados na disciplina Física. As respostas podem contribuir para obter uma 

melhor qualidade de ensino e aprendizagem. Por favor, responda de forma clara e objetiva, de 

acordo com a sua opinião, sem influências externas. Não há respostas certas ou erradas, 

apenas respostas que podem ser decisivas para uma tomada de decisões consciente para o 

Ensino-Aprendizagem em Física.   

1.  Sexo:  □ Masculino             □ Feminino         □ Outros  

2.  Idade: □ 18-25 anos           □ 26-31 anos      □ 32-37 anos        □ 38-43 anos  

   □ 44-49 anos           □ 50-55 anos       □ 56-61 anos       □ Acima de 62 anos 

3. Conhece a expressão Cinemática? □ Sim              □ Não  

 

4. Caso tenha respondido SIM na questão anterior, cite exemplo(s) sobre os conceitos da 

Cinemática que podemos fazer em relação ao nosso dia a dia?  

  _________________________________________________________________________ 

5.  Quando você estudou Cinemática: 

a. houve alguma aplicação prática? □ Sim              □ Não 

b. qual (is)?__________________________________________________________ 

 

6. Em caso negativo da questão 3, o que você entende por Cinemática? 

____________________________________________________________________________ 

 

7.  Você já teve contato com atividades experimentais utilizando o computador?  

□ Sim              □ Não 

8. Em caso afirmativo da questão anterior: 

a. O que mais lhe chamou atenção ao realizar tais atividades?  

b. Como você conseguiu aprender os conceitos?   

9. Em caso negativo da questão 7, o que você entende por atividades experimentais com o uso 

do computador?  

___________________________________________________________________________  

 

10. Em termos da metodologia (estratégias e recursos) adotada através da realização de 

experimentos com o uso do computador, aponte aspectos: 

a.  Negativos:.   b. Positivos:  
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Apêndice D: Questionário Pós-teste 

QUESTIONÁRIO DE CONCEITOS BÁSICOS DE CINEMÁTICA 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 

Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática 

Projeto: O Uso do Software Modellus no Ensino de Física para Jovens e 

Adultos 

 

1) Escreva com suas palavras o que você entende por movimento? 
 
 

2) O que você entende sobre movimento constante? 
 

 

3) Para você o que seria um movimento variado?  
 

 

4) O que você entende por estado de um corpo em repouso? 
 
 

5) Como você compreende a seguinte afirmação: “o corpo realizou uma 
trajetória”? 
 
 
6) O que você entende por deslocamento de um corpo? 
 
 
 
7) Explique, caso exista, a diferença entre trajetória e deslocamento? 
 

 
8)  O que você entende por velocidade de um corpo?  
 
 
 
9)  O que você entende por aceleração um corpo? 
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Apêndice E: Trabalho de Intervenção – Primeira parte 

Descrição dos encontros - Primeira etapa 

ENCONTRO 01: Inicialmente, trabalhamos com o programa de textos 

Word, por considerar que a leitura e a escrita são de suma importância para os 

alunos, haja vista que ter um primeiro contato com a máquina seria uma forma 

de familiarizar aqueles alunos que nunca tiveram contato com o computador. 

Posteriormente, começamos por mostrar os componentes, que integrado ao 

computador, possibilitava a utilização do mesmo. Em seguida pedimos que os 

estudantes ligassem os computadores. 

Inicialmente, utilizamos um texto sobre a vida do educador Paulo Freire 

(o objetivo era mostrar em um breve texto a biografia deste educador e sua 

importância para a educação de jovens e adultos). Foi solicitado que cada aluno 

fizesse a leitura de um parágrafo para socializar as informações e, logo após a 

leitura, fizemos uma breve discussão a respeito desse educador brasileiro.  

Após as considerações realizadas pelos pesquisadores, solicitamos aos 

alunos que abrissem o programa Word e digitassem o texto, copiando ipsis 

litteris. Então, deixamos que se organizassem da forma que fosse mais 

interessante e confortável para eles. Ficaram quatro alunos, em duplas, 

utilizando dois computadores, justamente os alunos que nunca tinham tido 

contato com a máquina. Desta forma, pudemos dar um maior suporte e fazer 

algumas intervenções a partir das suas dúvidas. A partir disso, visualizamos 

que os alunos que responderam ao questionário dizendo já terem contato com o 

computador, não tinham tanta familiaridade quanto imaginavam ter. 

Analisando as indagações desses estudantes, conforme segue abaixo: 

Aluno C2: “Professor, já usei o computador, porém faz muito tempo que não mexo na máquina. 
Daria para o senhor dizer como faço para passar para a outra linha?”. 
Aluno C8: “Professor, como faço para colocar o acento na palavra geracoes (grifo do autor)”. 
Aluno C10: “Professor não consegui ligar o computador, o que devo fazer?”. 

Pensamos estar no caminho certo, na trilha da possível construção de 

subsunçores pelos alunos: Primeiramente conhecendo o computador, para 

depois utilizarem o software Modellus no ensino de conceitos físicos. As 

22h15min., os alunos ainda não tinham terminado de digitar a página que 
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continha o texto sobre Paulo freire. Então, solicitamos que salvassem o texto 

digitado com seus nomes para que pudéssemos continuar na próxima aula. 

ENCONTRO 02: O segundo encontro começou às 19h10min, além dos 

alunos que estavam no primeiro dia, no início da pesquisa, chegaram mais dois 

alunos da turma C, que moram na zona rural, para se integrar ao grupo de 

estudo. Logo no primeiro momento, descobrimos que esses estudantes também 

não tiveram contato com o computador durante a sua vida. Então, decidimos 

continuar a digitação do texto sobre Paulo Freire, formando nova dupla e 

possibilitando, assim, que os alunos tivessem contato por mais tempo com o 

computador e também para conhecer e se familiarizar com as funções da 

máquina.  

Relembramos sobre o que foi realizado durante a tarefa passada, e 

falamos sobre a importância e a assinatura do TLCE e, também sobre a 

necessidade de trabalhar com o computador, para que pudéssemos nos 

familiarizar com a máquina, para depois utilizar o software Modellus.  

Como nossa intenção era trabalhar com conceitos de Física, decidimos 

escrever na lousa a palavra Deslocamento, e pedimos aos alunos que tentassem 

relacionar essa palavra com outras que fizessem sentido para eles em relação à 

Cinemática e, eles falaram as seguintes palavras:  

A aluna C5: distância, horas, quilômetros, metros, aceleração; 
O aluno C2: cidades;  
O aluno C6: corrida (correção), e retardado; 
O aluno C1: quilômetros. 
Depois de enfatizar as palavras que foram ditas por eles, escrevemos mais uma 
palavra na lousa que foi Trajetória e eles fizeram as seguintes relações: 

A aluna C5: passeio, persistência, realização, distância, deslocamento; 
A aluna C4: inicial, tempo; 
O aluno C2: trajeto. 

A partir daí, solicitamos que formassem duplas; e eles decidiram ficar com a 

formação das duplas da última aula. Neste momento, ligamos o aparelho Data 

Show, interligado ao Notebook, para mostrar a planilha Excel e, solicitamos aos 

alunos que clicassem com o mouse no ícone iniciar e depois dessem um click 

em desligar. Esta ação foi para mostrar que abaixo do computador tínhamos um 

estabilizador e que desligassem a máquina no botão apropriado. Logo, 
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solicitamos que os alunos ligassem a máquina novamente, todos conseguiram 

realizar essa tarefa, e foram parabenizados pelos pesquisadores. A aluna C5 

solicitou ao pesquisador um texto sobre o educador Paulo Freire, pois havia 

esquecido em casa e prontamente entregamos um novo texto para a aluna. 

Solicitamos aos discentes que digitassem no Word as palavras que eles 

disseram ter relação com Deslocamento e Trajetória. 

Ao terminar essa tarefa, apresentamos para eles um pendrive, e 

explicamos que, além de salvar o texto no computador, poderíamos salvar as 

tarefas nesse dispositivo; e alguns alunos nos relatou que já conhecia o 

pendrive; e o aluno C6 falou:        - 

“Professor! eu uso o pendrive para salvar músicas para depois ouvi-las no rádio”.  

Falamos para ele sobre a importância de conhecer esse dispositivo, pois o 

mesmo poderia salvar trabalhos realizados no computador e, a opção de 

armazenamento de dados. 

Durante o encontro, sempre procurávamos estimulá-los para que 

digitassem o texto e, que fizessem revezamento para a digitação do mesmo, 

haja vista que não tínhamos máquinas suficientes para todos. Ao final da 

atividade, ficamos aguardando os dois alunos que entraram nesse segundo 

momento da pesquisa, para que os mesmo pudessem terminar a digitação do 

texto, enquanto que, para os outros estudantes, pedimos que fizessem 

modificações no tamanho da letra e que salvassem o trabalho no pendrive. Ao 

final da digitação, solicitamos que os alunos comentassem sobre o contato que 

tiveram com o computador; e o Aluno C10 disse que: 

- “Professor, estou muito satisfeito com o seu desempenho”. E falei que eles 

que estavam de parabéns pelo interesse em aprender. 

Após terminarmos a aula, confirmamos o próximo encontro para o dia 

seguinte. 

ENCONTRO 03: Começamos o terceiro encontro às 19 h. Conversamos 

com o grupo sobre a impressão sobre as duas últimas aulas e, eles nos disseram 

que os estudos estavam sendo muito importante para a vida deles. 

Relembramos que estávamos utilizando o programa Word, para digitação de 

textos e, nesse momento os pesquisadores perguntaram se havia alunos com 
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dúvidas a respeito de como fazer a digitação nesse programa e, eles disseram 

que haviam aprendido bastante.  

Neste encontro sentimos falta dos dois alunos, que vieram na última 

aula, mas seus colegas disseram que eles não teriam como participar do projeto 

de pesquisa, por motivos pessoais, portanto, continuamos com os dez alunos 

que iniciaram o projeto. Logo, sugerimos trabalhar com a planilha eletrônica do 

Excel e, após uma breve explicação sobre qual o objetivo de se trabalhar com 

esse programa, a proposta foi aceita por todos.  

A nossa intenção era de possibilitar aos alunos uma maior familiarização 

com os componentes do computador, e com este programa poderíamos 

trabalhar com as quatro operações básicas da matemática e também trabalhar 

com equação do 1º grau, um conteúdo que consideramos como conhecimento 

prévio relevante para aprendizagem sobre a função horária do movimento 

uniforme (função do 1º grau).  

Preparamos uma aula sobre o Excel, no PowerPoint, com a utilização de 

Data Show, sobre os principais componentes desse programa. Primeiramente, 

definimos que a planilha eletrônica era uma planilha que ajudava a fazer 

cálculos no computador, sem o uso de calculadora usual, e que também 

poderíamos construir gráficos e tabelas. Após indicar que, o encontro entre uma 

linha e uma coluna atribuía-se o nome de célula, explicamos também outros 

objetos do programa. 

Inicialmente, construímos uma tabela no Excel que foi apresentada em 

PowerPoint e pedimos que os estudantes tentassem fazer a mesma tabela1 

(Lista se Tabelas). Nesse momento, deixamos que os alunos copiassem a tabela 

apresentada, sem se preocupar em realizar os cálculos. Posteriormente, nos 

movimentamos pela sala, com o intuito de acompanhar a construção da tabela 

feita pelas duplas, onde constatamos que muitos alunos não sabiam utilizar as 

linhas de grade e nem colar e preencher com cores as linhas do cabeçalho da 

tabela, nós indicamos dupla a dupla como fazer essas alterações e, ao terminar, 

solicitamos que salvassem a tarefa no computador. Indicamos que salvassem a 

tabela com o nome da dupla, (Ex: Sergio_daniel_Excel). Todos conseguiram 

realizar essa tarefa e, ao final, confirmamos o nosso próximo encontro. 
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ENCONTRO 04: Iniciamos nosso quarto encontro às 19h15min. 

Perguntamos aos alunos em qual assunto paramos no encontro passado e, o 

aluno C6, falou que estávamos trabalhando na “tabelinha”, e a aluna C5, 

corrigindo, lembrou que o nome do programa era o Excel. Sendo reforçado 

pelos pesquisadores que estávamos trabalhando com a planilha do Excel.  

Nesse momento pedimos aos alunos que ligassem as máquinas e 

identificasse o programa Excel. O aluno C1 resistiu em trabalhar com os colegas 

e disse para todos que não precisava estudar o Excel, pois já tinha certificado de 

curso. No entanto, a aluna C5 insistiu para que o mesmo pudesse ficar para 

ajudá-la e, então, o estudante decidiu continuar na sala.  

Como atividade em classe, pedimos que os alunos fizessem uma tabela 

referente a seis ou dez itens que eles compravam na feira livre, indicando o tipo 

de produto (que poderia ser independente do que eles compravam); a 

quantidade do produto e, também o valor por unidade/quilo dos itens, nesse 

momento deixamos que os alunos ficassem à vontade para digitar a sua 

planilha. Antes escrevemos na lousa como deveria ser feita a tabela e indicamos 

que os valores e nomes dos produtos deveriam ser escrito nas células. A aluna 

C5, disse: 

-“Professor, é para colocar o nome da compra e a quantidade?”. “Quantidade e 

valor”? 

Nós respondemos que seria o nome do produto; quantidade da compra; 

valor por unidade/quilogramas e o valor total. E continuou a perguntar: 

- “Pode ser embaixo daquela que fizemos ontem”? 

Respondemos que seria melhor que fizesse em outra planilha para não 

confundir as tarefas 

Deixamos por um tempo que eles construíssem a planilha com suas 

duplas, mas sempre estávamos acompanhando o trabalho de digitação e 

construção da planilha. A aluna C3 nos chamou e disse que não havia 

conseguindo fazer nada e queria nossa ajuda. Prontamente, indicamos os 

passos que ela deveria seguir na construção da tabela.  

Após a maioria dos alunos terminarem de construir a tabela, 

visualizamos que a dupla C1 e C9, e que o aluno C10, não haviam conseguido 
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fazer toda a planilha, porém queriam nossa ajuda. Então, decidimos mostrar na 

lousa como eles poderiam realizar esses cálculos e construímos a tabela1 (ver 

Lista de Tabelas), com os símbolos das operações básicas necessárias para que 

todos completassem suas tabelas. 

Enfatizamos que para realizar as operações básicas no Excel, seria 

necessária a utilização desses símbolos. Após as duplas conseguirem realizar os 

cálculos em suas planilhas, solicitamos que salvassem a planilha no 

computador (Ex: Sergio_daniel_aula4). Porém a dupla C1 e C9, não sabia como 

salvar o arquivo e um dos pesquisadores, ajudou esses alunos indicando os 

passos para salvarem o trabalho. 

Após mostrar essa tabela na lousa pedimos que os alunos exercitassem 

os cálculos sobre soma, subtração, multiplicação e divisão em outra planilha e 

que ficassem a vontade para fazer alterações nos valores das células do Excel, 

onde poderiam simular varias operações. Ao final da aula confirmamos o nosso 

próximo encontro. 

ENCONTRO 05: Começamos nosso quinto encontro às 19h15min.  

Solicitamos aos alunos que ligassem os computadores e abrissem a planilha 

Excel. O aluno C1 mostrou dificuldades em acessar o programa e nos chamou 

para que pudéssemos ajudá-lo, sendo prontamente atendido por um dos 

pesquisadores.  

Apesar dos alunos terem informado que haviam entendido como 

funcionava a planilha, constatamos que estavam necessitando de uma nova 

revisão e, logo após essa revisão, os alunos começaram a entender como fazer 

os cálculos no Excel. 

Reforçamos que utilizamos no Excel o sinal de asterisco em vez do sinal 

(x) para a operação de multiplicação e, que para o programa entender o cálculo 

de multiplicação o sinal deveria ser selecionado, verificamos que todos 

conseguiram realizar o cálculo. Posteriormente solicitamos que os alunos 

modificassem esses valores nas células D1 e D2 e observassem os resultados 

encontrados na célula D3.  Acreditamos que os alunos a partir dessa ação, 

começaram a entender como funcionam os cálculos no programa Excel e, 

perguntamos como eles se sentiam após essa atividade e, todos disseram que 
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foi uma ótima experiência apesar das dificuldades encontradas. Solicitamos que 

salvassem a planilha com o nome das duplas no computador. Após essa tarefa 

deixamos que eles ficassem um pouco mais tempo fazendo alterações nas 

células para que pudessem internalizar o que eles estavam executando. Todas 

as duplas conseguiram terminar essa tarefa e então combinamos o próximo 

encontro. 

ENCONTRO 06: O sexto encontro foi iniciado às 19h10 min. Começamos 

perguntando sobre as impressões que os alunos tiveram sobre o encontro 

anterior, em que foram realizados cálculos com as quatro operações básicas de 

matemática usando a planilha.  

Alguns alunos disseram que a aula foi muito interessante e que com a 

ajuda do Excel ficou mais fácil realizar os cálculos. Aproveitando esses 

depoimentos, solicitamos que eles relembrassem a revisão, que fizemos para o 

estudo das quatro operações utilizando o Excel na aula anterior e, eles 

refizeram com palavras enquanto eu escrevia na lousa a sequência para usar o 

Excel.  

Programamos para esse encontro o conteúdo de equação do 1º grau, por 

acreditarmos que seja um conhecimento prévio relevante para aprendizagem 

dos conceitos de Cinemática, especificamente, na compreensão da função 

horária do espaço do movimento uniforme (S = So + v.t).  

Diante do exposto apresentamos para eles uma balança de dois pratos e, 

perguntamos sobre o conhecimento que eles tinham a respeito desse 

instrumento de medição onde, todos disseram que conhecia esse instrumento 

na feira livre, então fizemos uma analogia entre a equação do 1º grau e o 

instrumento de medição com o principio de igualdade, utilizamos dois pesos de 

2 kg e argumentamos que a solução da equação nada mais era do que um 

equilíbrio, ou seja, quando houvesse uma igualdade de massa entre os pratos 

da balança o equilíbrio acontecia, sugerimos que eles utilizassem massas 

diferentes e observassem que ocorria e, a aluna C5 disse que havia um 

desequilíbrio entre os pratos. Diante disso, escrevemos na lousa a equação geral 

do primeiro grau (y = ax + b) e, eles confirmaram ter estudado esse conteúdo.  
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Para socializar esse conhecimento perguntamos para os alunos, se eles já 

haviam feito alguma viagem utilizando um Táxi para transporte e, os alunos C2 

e C6 disseram que já haviam “andado” de Táxi na cidade de Salvador.  

Para contextualizar o entendimento de equação do 1º grau resolvemos 

escrever na lousa um exemplo de como proceder para calcular o valor de uma 

corrida de táxi quando o valor fixo fosse de cinco reais e a cobrança por cada 

quilometro rodado fosse de um real e, se o Táxi percorresse 40 km de distância 

do ponto de onde partiu até o local onde o passageiro morasse qual valor 

deveria ser pago? 

Logo depois, o problema foi resolvido por um dos pesquisadores na 

lousa e, o aluno C6 nos relatou que: “Quando estudei esse conteúdo achei muito 

complicado, se nós tivéssemos aprendido com o professor de matemática dessa forma não 

estaríamos confusos com esse assunto” e, que agora ele estava compreendendo 

como resolver equação do primeiro grau.  

Depois para intensificar esse conteúdo escrevemos na lousa outros 

exemplos e os alunos foram respondendo automaticamente. Observamos que 

os alunos começaram a fazer cálculos mentais, logo chegaram à conclusão de 

que o valor de y dependeria do valor de x.  

Antes do término dessa tarefa confirmamos o nosso encontro para o dia 

seguinte. 

ENCONTRO 07: O sétimo encontro iniciou-se as 19 h. Começamos com 

exemplos na lousa sobre a equação do 1º grau e, solicitamos aos alunos que 

tentassem lembrar sobre o que eles haviam estudado no encontro anterior, e 

então falaram que haviam trabalhado com equação do 1º grau e solicitamos que 

eles relacionassem a equação com algo do cotidiano e a aluna C4 falou:  

-“com o contador; com o taxi” e continuou falando que: 
- “a partir do momento que agente entrar no taxi já tem um valor fixo”; 
- ”Aí vai começar a contar depois que o taxi começar a rodar, da corrida!”, e à aluna C5 

completou, dizendo que: 

- “O que define o quanto vai pagar é o taxímetro, o valor do quilometro e o valor 
rodado”. 
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Parabenizamos as alunas pelas lembranças e, pedimos que os alunos 

pudessem também falar sobre a relação do taxi com a física. Os discentes 

disseram o seguinte: 

C5: “Velocidade”; 
C4: “Distância”; 
C8: “Quilômetros”. 

Enfatizamos que esses conceitos eram importantes para o nosso estudo.

 Comunicamos aos alunos que gostaríamos que eles resolvessem um 

exercício para consolidar a aprendizagem do conteúdo equação do 1º grau. 

Primeiro solicitamos que resolvessem esse problema usando o Excel e, que 

depois poderiam resolver na lousa ou com lápis e papel, para depois comparar 

os resultados encontrados. Nessa atividade solicitamos que os alunos 

utilizassem o Word para copiar a questão, que estava apresentada na lousa, e o 

programa Excel para realizar as atividades.  

Após escrever as questões na lousa fizemos a leitura da atividade, 

juntamente com os alunos, para ver se havia alguma dúvida, nesse momento a 

aluna C4 nos chamou para ajudá-la na digitação da atividade no Word, e disse 

que: - “Professor, eu quero descer essas linhas”, pois estava com dificuldades para 

que o cursor fosse para uma próxima linha para continuar a digitar o exercício, 

então dissemos que ao apertar a tecla “Enter” o cursor mudaria de linha, o que 

foi feito pela aluna que a deixou muito satisfeita, prosseguindo com a digitação 

da questão.  

Os alunos não conseguiram resolver essa tarefa, então decidimos ajudá-

los indo até a lousa e, fazendo algumas indagações para os alunos, nesse 

momento todos ficaram atentos sem responder, porém, dissemos para eles que 

não iríamos resolver a questão, mas que eles pensassem como construir a 

fórmula geral para o problema.  

Ao final solicitamos que os alunos salvassem a tarefa no computador 

(aula7_nomes). Antes de determinar a aula confirmamos nosso próximo 

encontro. 

ENCONTRO 08: Iniciamos o oitavo encontro ás 19 h, com a intenção de 

revisar as tarefas que foram realizadas durante a primeira parte do projeto.  
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No início desse encontro relembramos, juntamente com os alunos, todo o 

percurso que fizemos até esse momento. A aluna C5 falou que:  

- “Nós começamos aprendendo a utilizar o Word, fazendo um texto sobre Paulo 

Freire, terminamos o texto e organizamos e, salvamos o texto no computador, depois 

fomos aprender a usar a tabela no Excel”. Os pesquisadores ficaram instigando os 

alunos para que eles pudessem se lembrar de mais atividades realizadas nos 

encontros, e as alunas C4 e C5 falaram:  

Aluna C5: ”Fizemos uma lista de compras”; “Valor unitário, quantidade e valor 
total”; 

Aluna C4: “Aprendemos a calcular no Excel”,  

Um dos pesquisadores perguntou quais foram às operações matemáticas 

que foram utilizadas com o Excel, então as alunas C4 e C5 disseram os nomes 

das quatro operações básicas da matemática. Um dos pesquisadores lembrou 

que havíamos construído uma planilha com produtos que os alunos 

compravam na feira livre da cidade. A aluna C5, lembrou que fizemos uma 

atividade no Excel, dizendo que: 

Aluna C5: “Nós fizemos exercícios para calcular adição, subtração, 

multiplicação e divisão no Excel”. 

Solicitamos que os alunos lembrassem os componentes do computador, e 

os alunos, disseram os seguintes: 

Aluna C5: ”A CPU”; Aluno C1: “O monitor”; Aluno C4: ”O mouse” 

Aluno C8: ”O teclado” e o Aluno C4:”O estabilizador” 

Nesse momento a aluna C5, lembrou-se de um conteúdo e disse: -

“Professor nós trabalhamos com a equação do primeiro grau”. E agradecemos aos 

alunos em especial as aluna C5 e C4 pelo empenho e, demonstração da 

aprendizagem dos conteúdos estudados. 

Após as contribuições dos alunos, sobre o que realizamos nessa primeira 

parte do projeto, falamos aos estudantes da importância de sempre fazer 

revisões daquilo que estudamos, pois era uma maneira de aprender sobre as 

atividades realizadas. 
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Para confirmar se houve aprendizagem dos alunos sobre o conteúdo de 

equação do 1º grau, solicitamos que eles copiassem uma questão, logo, 

escrevemos na lousa o seguinte problema:  

- Um motorista de Taxi cobra R$ 4,50 de bandeirada (valor fixo) mais R$ 

1,00 por quilometro rodado. Determine o valor a ser pago por uma corrida com 

percurso de 18 km.  

Os alunos começaram a resolver a questão, individualmente, enquanto 

aguardávamos na sala e, pedimos que tentassem resolver o problema sem a 

ajuda de seus colegas.  

Decorrido uma hora após os alunos iniciarem a resolução da questão, 

eles começaram a entregar as questões resolvidas.  

Antes dos alunos saírem combinamos o inicio da segunda etapa da 

pesquisa, para a próxima aula, sobre o uso do software Modellus. No quadro 

abaixo apresentamos a sequência didática dos encontros.  
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Apêndice F: Trabalho de Intervenção - Segunda parte 

Trabalhando os conceitos de Cinemática com o Software Modellus 

ENCONTRO 09: Neste primeiro encontro aplicamos um questionário 

sobre os conhecimentos prévios dos alunos em relação aos conceitos de 

Cinemática. Inicialmente falamos sobre a importância dessa atividade, 

ressaltando que os alunos tentassem responder todas as questões, pois 

estaríamos avaliando os conhecimentos que eles tinham em relação a esse 

conteúdo. O tempo decorrido, para que todos entregassem o questionário, foi 

de aproximadamente uma hora. Logo após, solicitamos aos alunos que fizessem 

um mapa mental sobre os conceitos de cinemática, que eles tivessem lembrança 

e, que depois, nos entregassem essa atividade. 

Resolvemos nesse encontro apresentar uma aula expositiva, sobre os 

conceitos básicos de Cinemática, por aproximadamente duas horas, sendo os 

alunos estimulados a participaram da aula.  

Antes dos alunos saírem, pedimos que eles sugestionassem a respeito do 

nosso encontro as sextas-feiras e, os alunos da zona rural fizeram a proposta 

para que os encontros fossem realizados, em dois dias da semana, as quintas e 

sextas-feiras, levando em consideração que dessa maneira poderíamos terminar 

as aulas antes das festas do São João e, então, todos os participantes aceitaram 

essa proposta. 

ENCONTRO 10: Nesse encontro relembramos com os alunos os 

conceitos que havíamos estudado nas aulas anteriores e, solicitamos que eles 

pudessem participar individualmente com o seu entendimento a respeito dos 

conceitos abordados. 

Logo após essa discussão, pedimos aos alunos que fossem a quadra de 

esportes para que pudéssemos fazer uma aula diferente das vividas por eles 

durante o ano letivo e, chegando lá, entregamos aos alunos uma trena de 20 m 

de comprimento onde solicitamos que fizessem a medida da quadra.  

Posteriormente, solicitamos aos alunos C2 e C5 que ficassem de frente, 

um para o outro, e pedimos aos outros alunos que observassem no período de 

10 s o que acontecia com as posições desses alunos. Decorrido o tempo de 10 s, 
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os alunos disseram que não houve alteração das posições de seus colegas e que 

a aluna C5 estava em repouso em relação ao aluno C2, após essa resposta 

solicitamos que a aluna C5 andasse, para o outro extremo da quadra, segurando 

a trena e, que os outros alunos medissem a ação, num intervalo de tempo de 30 

s, após esse tempo, perguntamos qual era o estado da sua colega em relação ao 

aluno C2 e, então, eles responderam que ela estava em movimento.  

Durante essa aula foi perguntado aos alunos sobre o conceito de 

referencial e, eles responderam que o aluno C2 estava fixo enquanto que a aluna 

C5 se movimentava na quadra de esportes. Durante toda a aula, utilizamos o 

processo da diferenciação progressiva e reconciliação integrativa com o objetivo 

de sistematizar semelhanças e diferenças entre os conceitos de Cinemática. 

Após o término da aula, solicitamos que alguns alunos falassem das suas 

impressões a respeito desse tipo de atividade, onde obtivemos as seguintes 

respostas: 

C1 – “Foi bom”! “Porque nós pudemos ver o que era movimento, se estava 
parado, movimentando. A aula foi bem melhor do que em sala de aula. Medimos 
comprimento, largura”; 

C2 – “Sobre a aula de ontem eu achei uma coisa mais desenvolvida! Porque 
agente praticou e pelo que agente fez deu para entender melhor sobre distância e 
velocidade, muito legal”; 

C5 – “Assim! Foi muito proveitoso. Deu para tirar algumas dúvidas e tinham 
coisas que agente pensava que era e foi muito esclarecedor, tiramos dúvidas e agente 
aprendeu mais, foi bem explicado. É bom porque foi prática, às vezes na prática agente 
aprende mais do que na teoria”; 

Pesquisador – Deu para entender algum conceito de física? 

C5 –“Deu! às vezes agente confunde velocidade com movimento, e deu para 
esclarecer todas as minhas dúvidas”; 

C9 – “Foi muito interessante para tirar as dúvidas sobre velocidade e distância. 
Eu estava com muitas dúvidas ontem, agora estou entendendo mais sobre velocidade e 
distância”; 

C8 – “A aula de ontem eu gostei, pois tirou minhas dúvidas. Nós estudamos 
sobre velocidade..., achei ótimo!”; 

C7 – “Eu achei muito legal! Gostei e aprendi muito com a aula. Foi legal, ali deu 
para agente aprender mais. Eu tinha dúvida sobre movimento e distância”; 

C10 – “foi legal a aula, porque esclareceu mais um pouco. A dúvida que eu tinha 
era em movimento, velocidade e tempo”. 

Posteriormente, solicitamos aos alunos que lembrassem sobre a função 

horária do espaço e, após aguardamos por um momento os alunos não 

conseguiram lembrar.  
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Então decidimos iniciar uma aula expositiva, com a utilização da lousa e 

pincel, para que os alunos pudessem relembrar esse conteúdo, buscando 

sempre fazer o processo da diferenciação progressiva e reconciliação integrativa 

dos conceitos, com o objetivo de que os alunos fizessem referência ao conteúdo 

da função do 1º grau. Após esta aula lembramos aos alunos que eles 

necessitariam dessa função para utilizar o software Modellus e, aproveitamos 

para confirmar o nosso próximo encontro. 

ENCONTRO 11: Nesse encontro realizamos as instalações do Modellus 

nas máquinas e, depois, fizemos uma apresentação em PowerPoint sobre o 

software para que os alunos pudessem conhecer as suas principais funções e 

características, porém, o software baixado era para ser instalado em um sistema 

operacional de 64 bits e as CPU’s, do Colégio Pedro Calmon, só aceitava 32 bits, 

mas para nossa sorte conseguimos uma máquina na escola que suportava o 

programa com 64 bits.  

Com essa máquina os alunos puderam fazer simulações, em duplas, com 

o software a partir de exemplos criado pelos pesquisadores sobre o movimento 

uniforme. 

Após as primeiras simulações, realizadas juntamente com os alunos, 

perguntamos para os discentes sobre as suas impressões a respeito do software 

e, os alunos disseram que, inicialmente, o software tinha muitas funções para 

serem aprendidas em apenas um dia, mas que eles estavam gostando da aula.  

Após o término da aula os pesquisadores conseguiram baixar o software 

compatível (32 bits) com as máquinas da escola  e, aproveitamos para confirmar 

com os alunos o nosso próximo encontro. 

ENCONTRO 12: Os pesquisadores chegaram, duas horas, antes do 

encontro na escola para realizar a instalação do Modellus nas máquinas que 

seriam utilizadas pelos alunos.  A partir das 19 h os alunos começaram a 

chegar, porém, sentimos a ausência da aluna C5 que por motivos particulares 

não pôde participar desse encontro, reduzindo para sete a quantidade de 

alunos presentes.  

Inicialmente reapresentamos o software Modellus para os alunos, onde 

puderam acompanhar, através de aula expositiva, as funções básicas e também 
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sobre as funções mais importantes do Modellus, posteriormente, escrevemos na 

lousa a função horária do espaço do movimento uniforme, e pedimos que os 

alunos identificassem cada parâmetro, sendo reconhecido por eles, e então 

foram reforçados os conceitos do MRU pelos pesquisadores, onde alguns 

exemplos foram dados e solicitamos aos alunos que executassem as simulações 

com o software. 

Solicitamos aos alunos que digitasse na tela do software, “Modelo 

matemático”, a função que estava escrita no quadro e observamos que os alunos 

C3, C7 e C9 tiveram dificuldades para escrever essa função no Modellus, 

indicando que ainda precisavam de mais familiaridade com o uso do 

computador, e achamos compreensível, pois, nas respostas dos conhecimentos 

prévios eles já haviam indicado que nunca tiveram contato com o computador, 

então resolvemos dar mais atenção a esses alunos, porém, sempre observando 

as atividades dos outros participantes.  

Após os alunos terminarem essa tarefa certificamos com eles o nosso 

próximo encontro. 

ENCONTRO 13: Nesse encontro solicitamos aos alunos que 

construíssem uma simulação da forma como quisessem, porém, que nessa 

simulação pudesse conter um referencial e um móvel (partícula), e que após a 

simulação e, através da tabela, fornecida pelo Modellus, encontrar a velocidade 

em cinco pontos ao longo da trajetória do móvel. Solicitamos que eles com o 

auxilio do Excel construíssem uma tabela com os dados que foram 

disponibilizados no Modellus através da simulação que eles haviam 

construídos e encontrar essas velocidades.  Queremos com isso mostrar que a 

velocidade é a relação entre distância e o tempo e, que no movimento retilíneo 

uniforme a velocidade sempre será constante. 

Explorando o gráfico e a tabela, foi pedido aos alunos que calculassem 

para cada intervalo de marcação a velocidade média, a partir da origem. Nesse 

momento do cálculo, observamos que a aluna C5 tomou a frente da atividade 

calculando os valores das velocidades. Em seguida, voltamos à planilha 

eletrônica e então construímos outra coluna com a velocidade média para cada 

marcação conforme a tabela2 (ver Quadros e Tabelas). Todos os alunos 
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conseguiram terminar essa tarefa, então, confirmamos o nosso próximo 

encontro. 

ENCONTRO 14: Iniciamos esse encontro parabenizando os alunos pela 

vontade de querer aprender os conceitos de Cinemática utilizando o Modellus. 

Logo depois, perguntamos aos alunos sobre o que eles se lembravam do que 

fizeram na aula anterior e o aluno C2, nos disse que: 

Professor! usamos  a função  S = So + v.t, e perguntamos sobre o que essa  

função representava, e o aluno C2 nos disse que: 

a função horária,então, parabenizamos o aluno pelas suas respostas. Logo 

após, escrevemos alguns exemplos, na lousa, sobre o movimento uniforme, e 

solicitamos aos alunos que respondessem as questões utilizando o Modellus.   

Após todos os alunos terminarem com a tarefa, solicitamos que a 

salvassem no computador e confirmamos nosso próximo encontro. 

ENCONTRO 15: Nesta aula trouxemos para os alunos a letra da música 

de Leoni (melhor pra mim) que relaciona a música com alguns conceitos físicos. 

Observamos que tivemos algumas ausências nesse encontro e os alunos 

disseram que por causa da chuva, infelizmente, alguns alunos não puderam vir 

ao encontro. 

Primeiramente, fizemos a socialização da letra da música através de uma 

cópia, e solicitamos aos alunos que cada um fizesse a leitura de um trecho da 

canção. Após a leitura perguntamos aos alunos se eles poderiam relacionar a 

letra da música com o que nós estávamos estudando. Depois dos estudantes 

ouvirem a música, solicitamos que grifassem as palavras que se relacionavam 

com a física e com a cinemática. 

Foi aberta uma roda de discussão onde os alunos puderam fazer uma 

comparação qualitativa entre a letra da música e os mapas mentais (construídos 

no primeiro encontro), entre essas atividades, buscamos aspectos que 

envolvessem concepções alternativas, ou representações sociais, sobre a 

Cinemática, possivelmente apresentados nos mapas mentais construídos na 

primeira aula. 

Após as discussões, escrevemos na lousa alguns exercícios sobre 

movimento uniforme para que, em dupla, os alunos respondessem os exercícios 
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com a utilização do Modellus. Ao terminarem essa atividade solicitamos aos 

alunos que salvassem no computador e, confirmamos o nosso próximo 

encontro.  

ENCONTRO 16: Começamos nossa aula fazendo uma revisão dos 

conceitos estudados com a utilização do software. 

Nesse encontro conversamos com os alunos e solicitamos que criassem 

exemplos, sobre movimento uniforme, e utilizassem o software Modellus para 

resolver essas questões de forma livre, abordando sempre os conceitos que 

foram apresentados durante o projeto. O aluno C10 criou o seguinte exemplo, e 

nos apresentou na tela do software: - Uma partícula parte da origem a uma 

velocidade constante de 25m/s. Qual a distância percorrida pela partícula após 

25 segundos? 

Ao terminarem essa atividade solicitamos aos alunos que salvassem no 

computador e, confirmamos o nosso próximo encontro. 

ENCONTRO 17: Nessa aula trouxemos um filme intitulado: “A Física e 

o Cotidiano”, elaborado e produzido pelo Grupo de Trabalho de Produção de 

Conteúdos Digitais Educacionais da Secretaria de Educação do Estado da 

Bahia, e que pode ser acessado em:  

<http: ambiente.educacao.ba.gov.br/fisicaecotidiano>.  

Antes da apresentação do filme solicitamos aos alunos que ficassem à vontade 

para falar sobre qualquer situação a respeito das atividades realizadas até o 

momento. Como eles disseram que estava tudo tranquilo, até aquele momento, 

informamos que trouxemos um vídeo para que eles pudessem assistir. Após o 

término do filme, perguntamos quais foram às impressões que eles tiveram 

sobre o filme. Alguns alunos disseram que: 

Aluno C10 - Achei legal!  

Aluno C9- Achei bom! Deu pra tirar muitas duvidas. 

Após os alunos relatarem suas impressões, solicitamos que eles fizessem 

novas atividades usando o software. Ao final da aula parabenizamos todos os 

alunos pelo interesse em aprender, e finalizamos as atividades no laboratório. 
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Apêndice G: Subcategorias - Categoria 1 

Unidades de Significado – Cat. 01 – Subcategoria 1 

Referencial 

C2. Ponto referencial vai estar parado agente vai sair do ponto de partida, ponto zero, que é o corpo 

para o ponto referencial. 

C2. Referencial é um ponto de partida aonde agente sai tem um ponto para gente chegar até ele, 

agente vai ver a velocidade à distância percorrida até o ponto referencial que agente vai.  

C2 - Depende de um ponto que ele tiver ele vai se distanciando até chegar a um ponto final. 

C2 – Agente saiu do ponto zero tínhamos a trave como ponto referencial. 

C8 – referencial é qualquer objeto que esteja parado. 

C8 – o carro ia se movimentando, do ponto referencial. 

C10. É quando o corpo está se movimentando do ponto referencial. 

 

Unidades de Significado – Cat. 01 – Subcategoria 2 

Trajetória 
C1. Andando                                                                                                                            

C2. Falou a palavra trajeto.                                                                                                 

C2. É quando um corpo segue em linha reta ou curva.                                                

C5. É quando um corpo faz uma viagem ou que se deslocou de um lugar para outro.                                                  

C5. Acho que deslocamento e trajetória são as mesmas coisas.                                      

C7. Não há diferença entre trajetória e deslocamento.                                                    

C8. Elas são as mesmas coisas.                                                                                           

C10. Trajetória e deslocamento significa a mesma coisa para a física.                                                             

C10. É um movimento que você se desloca. 

 

Unidades de Significado – Cat. 01 – Subcategoria 3 

Velocidade 
Pesquisador - Aluna C5 tomou a frente da atividade calculando os valores das velocidades. 

C2 - Coloquei a do “relógio” também, porque tem haver com o tempo, você está parado aqui, e o tempo 

continua. Coloquei também “apressado” porque depende da velocidade, ele pode ser mais rápido ou de 

velocidade constante. 

C2 - É a relação entre o tempo e a distância. 

C2. Seria um movimento que varia numa trajetória. 

C2 - Velocidade constante é uma velocidade que nem aumenta nem diminui. 
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C5. É quando um corpo ou objeto muda de velocidade num espaço de tempo. 

C5.  É o tempo e a distância gasta em uma trajetória. 

C7. Quando um corpo se movimenta várias vezes. 

C7. Quando estamos correndo o corpo está em velocidade. 

C8. É quando um corpo está em vários movimentos.  

 

Unidades de Significado – Cat. 01 – Subcategoria 4 

Deslocamento 
C2. Quando um corpo se desloca de um lugar para outro. 

C2. O deslocamento: é quando aumenta a distância percorrida. 

C4. Falou a palavra distância.  

C4. Falou as palavras, inicial e tempo. 

C5. Falou a palavra velocidade. 

C5. Quando um corpo se movimenta, ou seja, se desloca de um lugar para outro. 

C5. É quando um corpo fez uma viagem ou que se deslocou de um lugar para outro. 

C5. Que um corpo está em movimento. 

C7. Quando ele (o carro) se desloca de um lugar para outro. 

C8: Falou a palavra quilômetros. 

C8. É quando se desloca de um lugar para outro. 

C9. Indicou que a largura da quadra tinha 20m. 

C10. É quando o corpo se desloca para outro lugar. 

C10. É quando o corpo se desloca de um lugar para outro. 

 

Unidades de Significado – Cat. 01 – Subcategoria 5 

Repouso 
C1 - Mas o relógio é para ver a hora, aí o tempo não passa. Em relação a se afastar. 

C1. Parado.                                                                                                                               

 C1. “Ficar parado no lugar”.  Tem haver com o movimento. 

C2.  Eu grifei essas que ele comentou, mas coloquei também a palavra “Parado no lugar”, porque tem 

haver com o seu referencial. 

C2. Quando o corpo permanece a mesma distância do seu ponto referencial.  

C6 - Estou em repouso porque vou estar parado na moto. 

C8 - Em repouso, porque a distância é a mesma. 

C9. Sem correr, parado sem movimento o carro está em repouso. 

Pesquisador - Decorrido o tempo de 10 s os alunos disseram que não houve alteração das posições de 
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seus colegas e que a aluna C5 estava em repouso em relação ao aluno C2.  

 

Unidades de Significado – Cat. 01 – Subcategoria 6 

Movimento 
C1. Trabalhando.  

C1. Caminhando sem parar. 

C1. Caminhar de um lado para o outro. 

C1 - “Relógio” também, porque tem a hora que termina e que começa não é? 

C2. Quando um corpo se desloca de um lugar para outro. 

C2. Quando o corpo se distancia do seu ponto referencial.                                             

C2. Depende de um ponto que ele tiver ele vai se distanciando até chegar a um ponto final.                                   

C2. É tudo aquilo que se desloca de um lugar para outro.                                              

C5. Movimento é todo objeto que se locomove ou se movimenta.                                 

C5. Quando um corpo se movimenta, ou seja, se desloca de um lugar para outro.     

C7. Entendo que movimento é se deslocar de um lugar para o outro.                         

C7. Quando estamos andando estamos em movimento.                                              

C8. É quando o corpo está se movimentando.                                                                

C8. Movimento é o deslocamento de um corpo.                                                               

C8. É quando um corpo está com bastante movimento.                                                  

C9. Quando uma pessoa faz muitos movimentos.                                                       

C10. É quando o corpo se desloca para outro lugar.                                                    

C10. É tudo que se move de um lugar para outro. É quando você está se movimentando.                                          

C10. É quando o corpo está se movimentando do ponto referencial. 

 

Unidades de Significado – Cat. 01 – Subcategoria 7 

Movimento uniforme 

Pesquisador - Solicitamos que a aluna C5 andasse para o outro extremo da quadra segurando a trena e 

que os outros alunos medissem um intervalo de tempo de 30 s, e eles respondessem qual era o estado de 

movimento da sua colega, em relação o aluno C2, e então, eles responderam que ela estava em 

movimento.                                                                                       

C1. Caminhando sem parar.                                                                              

C2. Quando uma partícula mantém a mesma velocidade ou quando uma pessoa ou um objeto se 

movimenta constantemente.                                                                                                  

 C5. É quando algo segue na mesma velocidade por um longo tempo.                                                              
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C7. Quando um corpo se movimenta constantemente.                                

C7. Quando estamos andando estamos em movimento.                              

C8. Quando o corpo está em velocidade.                                                       

C9. O corpo deve ter velocidade.                                                                    

C10. É quando você se movimenta lentamente. 
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Apêndice H: Matriz das Palavras-Chaves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriz das Palavras-Chaves 

Unidade de Registro 

Número de 
codificação 
para cada 
código 

Número de 
arquivos 

associado ao 
código 

Número médio de 
caracteres associados 

a cada código. 

Aprendizagem 19 4 183.05263 
Atividades 36 5 105.27778 

Acesso a informações 37 5 95.83784 
Computador 52 4 64.01923 
Conceitos 64 5 23.50000 

Deslocamento 11 2 62.72727 
Dificuldades 8 3 115.75 
Distância 2 1 104.5 
Cálculos 2 1 23.50000 

Movimento 16 2 52.875 
Movimento Uniforme 3 2 137 

Referencial 1 1 57 
Repouso 4 1 51.75 
Software 20 3 87.55000 
Trajetória 2 1 31 
Velocidade 9 2 63.33333 
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Anexo A: Texto sobre Paulo Freire 

Paulo Freire_http://youtu.be/Fc63ZwGT1I-última entrevista. 

 

Paulo Reglus Neves Freire, educador brasileiro. Nasceu no dia 19 de setembro 

de 1921, no Recife, Pernambuco. 

Por seu empenho em ensinar os mais pobres, Paulo Freire tornou-se uma 

inspiração para gerações de professores, especialmente na América Latina e na 

África. Pelo mesmo motivo, sofreu a perseguição do regime militar no Brasil 

(1964-1985), sendo preso e forçado ao exílio. O educador apresentou uma 

síntese inovadora das mais importantes correntes do pensamento filosófico de 

sua época, como o existencialismo cristão, a fenomenologia, a dialética 

hegeliana e o materialismo histórico. Essa visão foi aliada ao talento como 

escritor que o ajudou a conquistar um amplo público de pedagogos, cientistas 

sociais, teólogos e militantes políticos. A partir de suas primeiras experiências 

no Rio Grande do Norte, em 1963, quando ensinou 300 adultos a ler e a escrever 

em 45 dias, Paulo Freire desenvolveu um método inovador de alfabetização, 

adotado primeiramente em Pernambuco. Seu projeto educacional estava 

vinculado ao nacionalismo desenvolvimentista do governo João Goulart. 

A carreira no Brasil foi interrompida pelo golpe militar de 31 de março de 1964. 

Acusado de subversão, ele passou 72 dias na prisão e, em seguida, partiu para o 

exílio. No Chile, trabalhou por cinco anos no Instituto Chileno para a Reforma 

Agrária (ICIRA). Nesse período, escreveu o seu principal livro: Pedagogia do 

Oprimido (1968). Em 1969, lecionou na Universidade de Harvard (Estados 

Unidos), e, na década de 1970, foi consultor do Conselho Mundial das Igrejas 

(CMI), em Genebra (Suíça). Nesse período, deu consultoria educacional a 

governos de países pobres, a maioria no continente africano, que viviam na 

época um processo de independência.  
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Anexo B: Música: Melhor Pra Mim  

Melhor Pra Mim 

Álbum: Melhor Pra Mim 
Compositor: Leoni 

Olhando as estrelas Nada no espaço Fica parado no lugar  

A terra se move Os carros na estrada Eu dentro de um deles Corro mais Só prá 

te encontrar... Olhando o relógio O tempo não passa Quando eu me afasto de 

você Mas se de repente Ele fica apressado E as horas disparam É só porque 

encontrei você... E aí tudo muda Olhando pro céu E aí tudo muda Penso em 

você e eu... A ciência confirma os fatos Que o coração descobriu Nos seus 

braços Sempre me esqueço De tempo, espaço e no fim... Tudo é relativo 

Quando te fazer feliz Me faz feliz Se a história for Sempre assim Melhor prá 

mim... Olhando as pessoas Falando de espaço Mantendo distância Sem saber 

Que antigas verdades Viraram mentiras E nada protege De uma paixão Vir 

acontecer... E aí tudo muda Olhando pro céu E aí tudo muda Penso em você e 

eu... A ciência confirma os fatos Que o coração descobriu Nos seus braços 

Sempre me esqueço De tempo, espaço e no fim... Tudo é relativo Quando te 

fazer feliz Me faz feliz Se a história for Sempre assim Melhor prá mim... E aí 

tudo muda Olhando pro céu E aí tudo muda Penso em você e eu... A ciência 

confirma os fatos Que o coração descobriu Nos seus braços Sempre me esqueço 

De tempo, espaço e no fim... Tudo é relativo Quando te fazer feliz Me faz feliz 

Se a história for Sempre assim...  

A ciência confirma os fatos Que o coração descobriu Nos seus braços Sempre 

me esqueço De tempo, espaço e no fim... Tudo é relativo Quando te fazer feliz 

Me faz feliz Se a história for Sempre assim Melhor prá mim Melhor prá mim 

Melhor prá mim Melhor prá mim Melhor prá mim... 
 
 
 
 
 
 
 
 


