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RESUMO 
 

Dificuldades encontradas por estudantes na compreensão de conceitos científicos de óptica 

geométrica estão relacionadas ao ensino desvinculado de aspectos físicos ligados à natureza 

da luz, do processo de visão e, principalmente de assuntos relacionados ao cotidiano do aluno. 

Isto acaba gerando desmotivação, o que tem sido um dos principais desafios contemporâneos 

para o ensino de Física. Diante dessa problemática, esta pesquisa tem como objetivo 

investigar as contribuições da gamificação para motivar a aprendizagem significativa de 

conceitos de óptica geométrica. Gamificação é a utilização de elementos de design games em 

contextos fora dos games para motivar a ação, aumentar a atividade, reter a atenção, envolver 

pessoas, promover a aprendizagem e resolver problemas. Com vistas a alcançar este objetivo, 

resolveu-se gamificar e implementar uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa 

(UEPS). Para avaliar a eficiência dessa estratégia realizou-se um estudo quase-experimental, 

envolvendo grupo controle (GC) e grupo experimental (GE). Os instrumentos utilizados para 

coleta de dados foram pré-teste, pós-teste e questionário de opinião modelo ARCS (Attention, 

Relevance, Confidence and Satisfaction), desenvolvido por John Keller. Antes da intervenção 

aplicou-se um pré-teste em ambos os grupos, para verificar se eles eram semelhantes. De 

acordo com a análise estatística dos resultados do pré-teste, não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos (p-valor = 0,341). Depois da intervenção 

didática foi aplicado o pós-teste, cujos resultados, após serem submetidos a procedimentos 

estatísticos, indicaram que houve diferença significativa entre os grupos (p-valor = 0,005).  

Por conseguinte, para analisar o desempenho de cada grupo, foi realizado um teste de ganho 

normatizado, proposto por Hake. Os resultados mostraram que os alunos que tiveram aulas 

gamificadas obtiveram um ganho normatizado de aprendizagem (g = 0,38), bem superior aos 

alunos que tiveram aulas tradicionais (g = 0,11).  Este resultado evidencia que tal diferença 

deve-se à metodologia de ensino aplicada. Já o resultado do questionário ARCS, por meio do 

bom nível de concordância nas quatro categorias (atenção, relevância, confiança e satisfação), 

evidenciou que a metodologia aplicada motivou os alunos. Por meio desses resultados foi 

possível concluir que a estratégia de gamificar uma UEPS foi exitosa e contribuiu para 

motivar a atitude potencialmente significativa dos alunos no ensino de óptica geométrica. 

Como ainda são raras as pesquisas encontradas na literatura que mensurem ganho 

normatizado de aprendizagem em atividades gamificadas, principalmente no ensino de Física, 

espera-se que esta pesquisa possa contribuir por fornecer evidências empíricas sobre ganho de 

aprendizagem e sobre os efeitos motivacionais proporcionados pela gamificação.  



Palavras-chave: Ensino de Física. Óptica geométrica. Aprendizagem significativa. 

Gamificação. Motivação. 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

Difficulties encountered by students in the understanding of scientific concepts of geometrical 

optics are related to teaching unrelated to physical aspects related to the nature of light, the 

vision process and, above all, subjects related to the daily life of the student. This ends up 

generating demotivation, which has been one of the main contemporary challenges for 

Physics education. Faced with this problem, this research aims to investigate the contributions 

of gamification to motivate the meaningful learning of geometric optics concepts. 

Gamification is the use of game design elements in contexts outside of games to motivate 

action, increase activity, retain attention, engage people, promote learning, and solve 

problems. In order to achieve this objective, it was decided to gamify and implement a 

Potentially Significant Teaching Unit (UEPS). To evaluate the efficiency of this strategy, a 

quasi-experimental study was carried out, involving control group (CG) and experimental 

group (GE). The instruments used for data collection were pre-test, post-test and opinion 

questionnaire model ARCS (Attention, Relevance, Confidence and Satisfaction) developed by 

John Keller. Before the intervention, a pre-test was applied in both groups to see if they were 

similar. According to the statistical analysis of the pre-test results, no statistically significant 

differences were found between the groups (p-value = 0.341). After the didactic intervention, 

the post-test was applied, whose results, after being submitted to statistical procedures, 

indicated that there was a significant difference between the groups (p-value = 0.005). 

Therefore, to analyze the performance of each group, a standardized gain test was proposed, 

proposed by Hake. The results showed that the students who had gamified classes had a 

normalized gain of learning (g = 0.38), much higher than the students who had traditional 

classes (g = 0.11). This result shows that this difference is due to applied teaching 

methodology. The results of the ARCS questionnaire, through a good level of agreement in 

the four categories (attention, relevance, confidence and satisfaction), showed that the applied 

methodology motivated the students. By means of these results it was possible to conclude 

that the strategy to gamify a UEPS was successful and contributed to motivate the students' 

potentially significant attitude in the teaching of geometric optics. As researches in the 

literature that measure normalized learning gain in gamified activities are still rare, especially 

in Physics education, it is expected that this research can contribute by providing empirical 

evidence on learning gain and the motivational effects provided by gamification. 

Keywords: Physics education. Geometric optics. Meaningful learning. Gamification. 

Motivation.
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1 INTRODUÇÃO 

O campo de estudo da óptica geométrica tem como tema principal a investigação dos 

fenômenos luminosos envolvendo o estudo da luz, partindo do pressuposto de que ela se 

propaga de forma retilínea em uma direção fixa em um meio uniforme, porém, poderá mudar 

de direção se incidir obliquamente em uma superfície de um meio diferente, ou se o mesmo 

meio apresentar propriedades ópticas não uniformes no espaço ou no tempo (JEWETT; 

SERWAY, 2012).  

Esse campo de estudo tem diversas aplicações práticas como a fotografia, 

microscópio, telescópio, o funcionamento do olho humano, entre outras. De acordo com 

Aguiar (2009), todas essas características poderiam facilitar o ensino da óptica geométrica, 

uma vez que essa disciplina deveria ser fácil de aprender por envolver apenas alguns 

conceitos e um pouco de geometria com modelos matemáticos abstratos.  

Contudo, apesar de todas essas características favoráveis, algumas pesquisas 

(GOLDBERG; MCDERMOTT, 1986; GIRCOREANO; PACCA, 2001; TALIM, 2004; 

PARISOTO; HILGER, 2016) evidenciaram dificuldades encontradas pelos estudantes na 

compreensão de conceitos científicos relacionados à óptica.  

Segundo Gircoreano e Pacca (2001), uma dessas dificuldades está relacionada ao 

ensino dessa disciplina ser desvinculado dos aspectos físicos ligados à natureza da luz e ao 

processo de visão, como: a localização do olho do observador, o significado das linhas que 

representam os raios de luz, o significado de imagem real e imagem virtual, e o papel dos 

anteparos. Ainda segundo o autor, por haver uma predominância dos aspectos geométricos 

(medida dos ângulos de incidência, reflexão e refração) na apresentação e no ensino de óptica 

geométrica, normalmente, acaba-se reduzindo o ensino dessa disciplina apenas a medida de 

ângulos, a memorização de regras e a aplicação de fórmulas e princípios da trigonometria. 

Parisoto e Hilger (2016) destacaram que na maior parte das escolas brasileiras, o 

ensino de Física ocorre através da reprodução/transmissão utilizando a estratégia de decorar 

fórmulas matemáticas e métodos de resolução de exercícios, que apenas servem para as 

provas de vestibulares. Diante deste fato, percebe-se que, de maneira geral, o ensino de Física 

e particularmente o ensino de óptica geométrica, carrega uma dose muito grande de uma 

matematização.  

Diante deste cenário, percebe-se, que há necessidades de sobrepor os aspectos físicos 

aos aspectos puramente matemáticos, bem como aproximar o conteúdo do cotidiano do aluno 



para que o mesmo possa aprender significativamente, de maneira que, o ensino de Física 

possa ser útil para a vida, para a cidadania e para preparar os alunos para lidar com situações e 

problemas do mundo real (PARISOTO; HILGER, 2016).   

Riboldi (2015) destaca que aprender significativamente é estabelecer conexão 

significativa de símbolos já adquiridos/consolidados pelo aluno com os novos símbolos que 

estão sendo apresentados no conteúdo a ser aprendido, o qual deve ser tratado de uma maneira 

que desperte a atenção do aluno para a aprendizagem. Contudo, para que o aluno aprenda os 

conceitos de óptica de forma significativa, é preciso considerar três elementos constitutivos 

fundamentais propostos pela Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS): a) os 

conhecimentos prévios do aluno; b) material potencialmente significativo; e c) predisposição 

do aluno para aprender o conteúdo escolar. 

Os conhecimentos prévios do aluno é o fator mais importante, que influencia a 

aprendizagem (AUSUBEL, 1978), pois durante o processo de aprendizagem, o novo 

conhecimento deve interagir com os conhecimentos prévios. Não obstante, vale destacar que, 

o conhecimento prévio do aluno é uma condição necessária, mas não suficiente, para que a 

aprendizagem seja significativa. Nesse sentido, além do conhecimento prévio, também é 

importante que o professor faça uso de material potencialmente significativo.  

No decorrer do tempo, tem surgido algumas pesquisas (AGUIAR, 2009; RIBEIRO; 

VERDEAUX, 2012; RIBEIRO, 2014; SILVA et al., 2015; SASAKI; DE JESUS, 2017; 

SILVA; SALES, 2017a) cujo objetivo tem sido elaborar/promover a utilização de diversos 

materiais/recursos para auxiliar no ensino de óptica geométrica. Todavia, apesar do empenho 

das pesquisas em elaborar/promover a utilização desses materiais potencialmente 

significativos, eles também, por si só, não garantem que haja aprendizagem significativa, 

sendo necessário, portanto, que o próprio aluno manifeste predisposição em aprender, sendo 

essa a parte mais difícil.  

Além dos grandes desafios para o ensino de Física na educação contemporânea, 

elencados por Moreira (2017), a falta de predisposição do aluno em aprender é um dos 

principais problemas que inviabilizam a aprendizagem significativa de Física. Müller et al. 

(2017) destacaram que a falta de motivação dos estudantes para aprender os conteúdos 

escolares abordados, não é um problema apenas do ensino de Física, mas da Educação Básica 

em geral. Conforme Paiva et al. (2018), a falta de motivação para aprendizagem é um dos 

principais desafios enfrentados pelos professores em sala de aula.  

Diante da falta de motivação discente, têm surgido algumas estratégias didáticas cujo 

objetivo é motivar os alunos. Uma dessas tem sido a gamificação, que ao poucos, tem se 



mostrado como uma alternativa promissora para o ensino de Física (COSTA; VERDEAUX, 

2016; SILVA; SALES; 2017b; TOLENTINO; ROLEDA, 2017), e em particular, para o 

ensino de óptica (SALES et al., 2017; SILVA; SALES; 2017a).  

Todavia, vale ressaltar que a gamificação, por si só, não garante que a motivação 

esteja adequada e alinhada aos objetivos educacionais (SILVA; DUBIELA; 2014). Apesar da 

maioria das pesquisas apontar seu potencial para motivar os alunos nas aulas de Física 

(SILVA; SALES; 2017b), tais estudos, por não apresentarem o aporte teórico adequado, não 

fornecem evidências empíricas suficientes para atestar os efeitos benéficos da gamificação 

implementada, principalmente quando se trata de benefícios comportamentais como 

motivação e engajamento (TODA; SILVA; ISOTANI, 2017). 

Além disso, é importante destacar que apesar das pesquisas sobre gamificação 

apresentarem um crescimento exponencial nos últimos anos (SILVA; SALES, 2017b), ainda 

há uma enorme carência de trabalhos que utilizem instrumentos e métricas psicométricas 

adequados e validados para avaliar seus reais efeitos na motivação dos alunos (HAMARI; 

KOIVISTO; SARSA, 2014). Esta carência dificulta ainda mais o trabalho do professor, que 

além de tentar estimular e manter a motivação do estudante na sala de aula, ainda tem a 

dificuldade de encontrar métodos confiáveis e válidos para fazer isto (KELLER, 2009).  

Por meio do enquadramento do estudo realizado, é possível resumir a problemática da 

pesquisa pretendida, como sendo a carência de estratégia didática que facilite a compreensão 

de conceitos de óptica geométrica à luz da teoria da aprendizagem significativa.  

Assim, mais especificamente, o problema a ser analisado na dissertação pode ser 

formulado da seguinte maneira: será que a gamificação como estratégia de aprendizagem 

ativa, ao ser incorporarada em uma sequência didática, poderá motivar o aluno para aprender 

conceitos de óptica geométrica de forma significativa?   

Nesse sentido, o objetivo geral dessa pesquisa é investigar as contribuições da 

gamificação para motivar a atitude potencialmente significativa dos alunos no ensino de 

óptica geométrica.  

Com vistas a alcançar o objetivo geral mencionado, foram propostos três objetivos 

específicos: 

1. Gamificar e implementar uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa 

(UEPS) para ensinar conceitos de óptica geométrica. 

2. Avaliar o nível de motivação proporcionada pela gamificação por meio de um 

questionário modelo ARCS. 



3. Verificar a eficiência da gamificação da UEPS por meio do teste de ganho 

normatizado de Hake.  

 

As etapas dessa investigação foram descritas e sistematizadas neste texto em capítulos. 

Sendo assim, o Capítulo 1 abordou, a partir de uma revisão bibliográfica, a descrição de 

alguns pormenores da problemática apresentada, a qual se refere à busca de estratégias 

didáticas para favorecer a aprendizagem significativa de conceitos de óptica, a partir dos 

conhecimentos prévios dos alunos.  

No Capítulo 2 é apresentado o referencial teórico da pesquisa, fundamentado na teoria 

da aprendizagem significativa. Nesse sentido, são apresentadas as principais características e 

as condições necessárias para que haja aprendizagem significativa de acordo com a teoria de 

David Ausubel.   

O Capítulo 3 apresenta o conceito de gamificação e suas potencialidades para 

envolver, engajar e motivar os alunos para a aprendizagem. Além disso, são destacadas as 

contribuições da teoria do Fluxo para o desenvolvimento de atividades gamificadas.  

O Capítulo 4 tem por finalidade descrever os métodos e as técnicas utilizados na 

pesquisa, descrevendo o local da pesquisa, características da amostra, área de investigação, o 

tipo de pesquisa utilizada, a abordagem adotada, o delineamento, os tipos instrumentos de 

coleta de dados e materiais utilizados. 

No Capítulo 5 são apresentados os resultados obtidos na investigação, por meio dos 

instrumentos de coletas de dados (pré-teste, pós-teste, e questionários) e discutido a respeito 

dos rendimentos das turmas e do nível de motivação proporcionado pela metodologia aplicada 

no grupo Experimental.  

Por fim, no último capítulo são feitas as considerações finais sobre a pesquisa 

desenvolvida, sendo apresentadas algumas reflexões sobre os temas abordados para se chegar 

às conclusões extraídas da investigação.  

 

 

 

 

  



2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O referencial teórico dessa pesquisa está fundamentado na Teoria da Aprendizagem 

Significativa (TAS) proposta por David Ausubel. Essa teoria parte do pressuposto de que o 

conhecimento prévio é o fator que mais influencia a aprendizagem dos alunos. Portanto, nas 

seções subsequentes destaca-se que, apesar de sua influência, este fator é apenas uma 

condição necessária, mas não suficiente, para que haja aprendizagem significativa. Sendo 

assim, para que haja aprendizagem significativa, à luz da TAS, são necessárias duas 

condições fundamentais: predisposição do aluno para aprender e material de ensino 

potencialmente significativo. 

 

2.1 A Teoria da Aprendizagem significativa na perspectiva de David Ausubel  

 

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) descreve o comportamento teórico do 

processo de aprendizagem cognitiva, a partir do raciocínio dedutivo do sujeito, baseado em 

seu conhecimento prévio. Ou seja, como o indivíduo aprende à medida que novos 

conhecimentos são incorporados em suas estruturas cognitivas, a partir dos conhecimentos 

prévios relevantes, integrando novas informações em um complexo processo pelo qual aquele 

que aprende adquire conhecimento (AUSUBEL, 1978; MASINI, 2011).  

Essa Teoria originou-se a partir da insatisfação vivida por Ausubel em sua 

escolarização, que foi caracterizada pela ausência de condições que contribuíssem para seu 

desenvolvimento profissional e para a aprendizagem de novos conhecimentos pelos demais 

alunos. “Essas experiências, pessoal e profissional, contribuíram para definir as linhas centrais 

da sua teoria: fazer da escola o local para uso da capacidade de compreender e atribuir 

significados; focalizar a relevância do processo relacional na aquisição de conhecimentos” 

(MASINI, 2011, p. 17). 

O processo formal de ensino baseado na TAS envolve muitas variáveis que o compõe, 

dentre elas estão: conhecimentos prévios relevantes do aluno, ambiente adequado, professor 

capacitado, material didático apropriado e potencialmente significativo, contexto 

socioeconômico no qual o aluno está inserido, dentre outros. Essas variáveis são 

indissociáveis, pois uma depende e interfere diretamente ou indiretamente na outra. Neste 

contexto, Ausubel (1978) destaca que se fosse possível separar e elencar essas variáveis, a 

mais relevante seria o conhecimento prévio do aluno. Sobre a importância desses 

conhecimentos prévios, ele destaca: “se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a 



apenas um princípio, eu diria isto: o fator isodado mais importante que influencia a 

aprendizagem é o que o aprendiz já sabe. Verifique isso e ensine-o de acordo” 

(AUSUBEL,1978, p. iv). 

Ausubel (1978) enfatiza a valorização dos conhecimentos prévios no processo de 

aprendizagem, pois o novo conhecimento aprendido tem que ter significado/sentido para o 

aluno. Quando o autor falar em fator isolado, ele quer dizer que “se fosse possível isolar uma 

única variável como sendo a que mais influencia novas aprendizagens, esta variável seria o 

conhecimento prévio, os subsunçores já existentes na estrutura cognitiva do sujeito que 

aprende” (MOREIRA, 2012, p. 8).  

Um exemplo da influência dos conhecimentos prévios no processo de aprendizagem é 

quando alguém está viajando em uma estrada asfaltada, em um dia com a temperatura 

ambiente relativamente alta, e tem a impressão de que a pista está molhada (FIGURA 1).  

 

Figura 1 – Percepção da pista molhada causada pelo efeito miragem 

 

      Fonte: Rodriguez (2016) 

 

Essa impressão é causada pelo fenômeno óptico denominado de miragem. Isso 

acontece porque o caminho percorrido pelo raio de luz foi desviado, passando de um meio 

menos refringente para outro mais refringente. Pressupondo que essa é a primeira viagem de 

um sujeito, o qual está sentado ao lado do motorista e desconheça tal efeito, ao se defrontar 

com o fenômeno, baseado apenas em seus esquemas, ele tenderá a acreditar que a pista está 

molhada, porém, sabe-se que não está, sendo portanto, este fenômeno apenas uma ilusão de 

óptica.  



De acordo com Parisoto e Hilger (2016), a ilusão é uma percepção que não coincide 

com aquilo que ocorre no mundo material. Ela depende da interpretação cerebral da 

informação que chega do ambiente até aos olhos, tendo início nos olhos e terminando no 

córtex visual, dependendo assim, tanto do ambiente externo quanto do interno. 

A percepção é um conjunto de imagens relacionadas às possíveis ações do sujeito 

sobre as representações dessas imagens. Nesse sentido, Bergson (2008, p. 32-35) destaca que  

 

(...) uma imagem pode ‘ser’ sem ‘ser percebida’; pode estar presente sem estar 

representada; e a distância entre estes dois termos, presença e representação, parece 

justamente medir o intervalo entre a própria matéria e a percepção consciente que 

temos dela.[...] A percepção assemelha- se portanto aos fenômenos de reflexão que 

vêm de uma refração impedida; é como um efeito de miragem. Isso equivale a dizer 

que há para as imagens uma simples diferença de grau, e não de natureza, entre ‘ser’ 

e ‘ser conscientemente percebidas’. A realidade da matéria consiste na totalidade de 

seus elementos e de suas ações de todo tipo. 

 

Conforme o fragmento, é possível inferir que as imagens não são captadas diretamente 

do meio externo, mas são o produto das experiências anteriores, ou seja, dos conhecimentos 

prévios, os quais também são fundamentais para o processo de visão, uma vez que a realidade 

só existe porque o observador existe (PARISOTO; HILGER, 2016). Estes exemplos 

corroboram os pressupostos de Ausubel (1978) sobre a importância dos conhecimentos 

prévios para o processo de aprendizagem Significativa, todavia, é necessário fazer alguns 

esclarecimentos. 

Nos parágrafos precedentes, abordou-se sobre a importância dos conhecimentos 

prévios na aprendizagem de fenômenos cotidianos e sua relação com os fenômenos ópticos, 

dentre eles as ilusões. Doravante, a próxima seção explanará sobre as principais 

características do conhecimento prévio.  

2.1.1 Características dos conhecimentos prévios 

 

É importante destacar que para a aprendizagem significativa não é qualquer 

conhecimento prévio que irá influenciar o processo, mas os conhecimentos prévios relevantes 

presentes na estrutura cognitiva do sujeito, os quais foram chamados por Ausubel de 

subsunçores ou ideia-âncora, capazes de servir de ancoradouro a uma nova informação, de 

modo que ela adquira significado para o indivíduo (POZO, 1998; OSTERMANN; 

CAVALCANTI, 2011).  Subsunçor é um termo que vem do verbo “subsumir” e que significa 



a incorporação de um indivíduo numa espécie, ou a inferência de uma ideia a partir de uma 

lei
1
 (VALADARES, 2011).  

Moreira (2012) descreve que esses subsunçores são conhecimentos específicos, 

previamente existentes na estrutura cognitiva do sujeito, e que permite dar significado a um 

novo conhecimento. A estrutura cognitiva do sujeito é um conjunto hierárquico de 

subsunçores dinamicamente inter-relacionados (MOREIRA, 2012), cuja característica é 

“singular, idiossincrásica e complexa, e nela constam as afirmações e os conceitos que o 

indivíduo previamente aprendeu, mas onde também está plasmada toda a componente afetiva 

do indivíduo e o resultado de todas as suas ações e vivências” (VALADARES, 2011, p. 37).  

Um bom exemplo da influência dos conhecimentos previamente aprendidos é quando 

um objeto (lápis) está parcialmente imerso em um copo transparente com água e o observador 

tem a impressão de que ele está quebrado (FIGURA 2).  

 

   Figura 2 – Ilusão de óptica que deixando o lápis com aparência 

 de quebrado 

 
                                            Fonte: Elaboração própria 

 

                                                           
1 Ver Dicionário da Língua Portuguesa em 7 volumes de José Pedro Machado, publicado pela Sociedade da 

Língua Portuguesa. 



Este é um fenômeno muito conhecido na Física, denominado refração, acontece 

quando a luz passa obliquamente de um meio (água) para o outro (ar) mudando de velocidade, 

em virtude da interação da luz com a matéria, e de direção. Baseado em seus conhecimentos 

prévios, o observador tende a associar a imagem a algo que ele já presenciou em seu cotidiano 

(um objeto quebrado ou deformado), por isso ele tem a impressão de que o lápis está 

quebrado. De acordo com Parisoto e Hilger (2016) para se compreender fenômenos ópticos 

dessa natureza, como as ilusões, é necessário entender sobre luz, suas interações com a 

matéria, o mecanismo das cores e sobre o olho humano, que é o órgão da percepção visual, 

pois o registro óptico é correto, mas as ilusões existem apenas no cérebro do observador.  

A maioria dos trabalhos sobre aprendizagem significativa reforça a importância dos 

conhecimentos prévios para o processo de ensino e de aprendizagem, e realmente eles são 

muito importantes. Todavia, é necessário destacar que para não se ter uma visão distorcida a 

respeito da aprendizagem significativa e também para não correr o risco de criar a impressão 

de que todos os conhecimentos prévios facilitaram o processo de aprendizagem do sujeito, o 

que não é categoricamente o caso, Moreira (2012) enfatiza que os conhecimentos prévios nem 

sempre facilitarão o processo de aprendizagem. Há casos em que eles facilitam, mas em 

outros eles poderão até bloquear a aprendizagem de novos conhecimentos. Nesse sentido, 

Moreira (2012, p. 7) destaca: 

 

[...] há casos em que o conhecimento prévio pode ser bloqueador, funcionar como o 

que Gaston Bachelard chamou de obstáculo epistemológico. Por exemplo, a ideia de 

corpúsculo como uma “bolinha” invisível, com uma massa muito pequena, 

ocupando um espaço muito pequeno, dificulta enormemente a aprendizagem 

significativa do que seja uma partícula elementar. O átomo como um sistema 

planetário em miniatura também funciona como obstáculo representacional para a 

aprendizagem da estrutura do átomo na perspectiva da Mecânica Quântica. 

Partículas elementares representadas nos livros de texto como pequenas esferas 

coloridas podem obstaculizar a aprendizagem do que sejam quarks, embora eles 

tenham a propriedade cor (que não tem o mesmo significado aceito na Óptica). 

Outro exemplo é o caso dos diagramas de fluxo, organogramas e quadros sinópticos 

que podem até mesmo bloquear a aprendizagem significativa do que seja um mapa 

conceitual (diagrama hierárquico de conceitos).  

  

No excerto acima, o autor enfatiza que em “alguns” casos o conhecimento prévio 

poderá dificultar a aprendizagem, atuando como obstáculo. Por outro lado, considerando o 

caso de que esses conhecimentos prévios são importantes para o processo de aprendizagem 

significativa, destaca-se que não é qualquer conhecimento prévio que é importante, mas 

apenas aqueles relevantes para aquisição do novo conhecimento que será aprendido pelo 

aluno como um uma ideia, um conceito, uma proposição, um modelo mental, ou uma 

imagem. (MASINI, 2011; MOREIRA, 2012).  



Na Figura 3 é apresentado um mapa conceitual com as principais características dos 

conhecimentos prévios, portanto, se fará um breve comentário sobre essas características. No 

topo do mapa aparece o termo conhecimentos prévios, que podem ser relevantes ou 

irrelevantes. Ambos são influenciados pelo cotidiano do aluno. Os conhecimentos prévios 

relevantes são chamados de subsunçores e são construtos das concepções alternativas, que são 

pessoais, altamente preditivas, estáveis, e estão implícitas no sujeito (POZO, 1998). Por serem 

estáveis, as concepções alternativas resistem à mudança conceitual, que é a aprendizagem de 

conceitos científicos a partir das concepções alternativas. 

 

Figura 3 – Características dos conhecimentos prévios 

 

 
Fonte: Elaboração própria fundamentada em Pozo (1998) 

 

Valadares (2011) afirma que um indivíduo aprende significativamente quando 

consegue relacionar, de maneira substantiva, a nova informação com uma estrutura de 

conhecimento específica, um subsunçor, que faz parte integrante da estrutura cognitiva prévia 

do sujeito, devendo ter significado para ele, estando mais ou menos próximo ou afastado do 

chamado significado científico. Ou seja, o conhecimento que é comungado pelos membros da 

comunidade que domina cientificamente essa nova informação.  

Esta sistemática é explicada da seguinte maneira: 



 
 

i – informação nova potencialmente significativa 

S – subsunçor (ideia prévia já estabelecida) 

i’S’ – produto interacional resultante  

 

De acordo a sistemática acima referida por Valadares (2011),  i’S’  é o resultado da 

interação entre a informação nova potencialmente significativa (i) e subsunçor (S). Portanto, 

no final do processo, tanto o subsunçor prévio S, como a informação nova potencialmente 

significativa i que se pretendia transmitir, sofrem modificação. Após a interação obtém-se 

agora um subsunçor prévio modificado (S’) e uma ideia também modificada (i’) que passou a 

ser pessoal e idiossincrásica, nesse caso o aprendente atribuiu à informação nova (i’) uma 

ideia, mais ou menos diferente da ideia inicial i que se pretendia transmitir. 

O autor supracitado especifica que não há informação significativa, nem conteúdo 

significativo. O que poderá existir é apenas conteúdo ou nova informação que apresente 

potencial significativo. Ou seja, por mais que a nova informação seja conceitualmente 

transparente, a aprendizagem significativa não acontecerá se o aprendente não dispuser do 

subsunçor específico S para integrar a nova informação i.  

A importância do significado dos novos conhecimentos depende diretamente da 

existência dos conhecimentos prévios especificamente relevantes para o sujeito, bem como da 

interação entre eles. Sua relevância para o processo de ensino e aprendizagem é enfatizada 

recursivamente por Moreira (2012), que discute a apropriação superficial e polissêmica do 

conceito de aprendizagem significativa, levando o autor a procurar fazer uma descrição 

detalhada sobre da TAS na visão clássica de David Ausubel.  Na tentativa de esclarecer sobre 

a diferenciação entre aprendizagem significativa e outros tipos de aprendizagem, o autor 

destaca duas condições necessárias para que haja uma aprendizagem significativa, já que 

“qualquer estratégia de ensino” passou a ter como objetivo a aprendizagem significativa.  

2.1.2 Condições para a aprendizagem significativa 

 

Para que haja aprendizagem significativa de acordo com a Teoria de Ausubel, além de 

se considerar a relevância dos conhecimentos prévios, Moreira (2012) destaca que são 



necessárias duas condições fundamentais: [1] A predisposição do aluno para aprender o 

conteúdo escolar e [2] O material de ensino potencialmente significativo. 

 

2.1.2.1 Material de ensino potencialmente significativo 

 

O material potencialmente significativo, também denominado por Valadares (2011) de 

“conteúdo potencialmente significativo”, deve apresentar significado lógico, coerente, 

plausível, suscetível de ser logicamente relacionável com qualquer estrutura cognitiva 

apropriada. O material utilizado pelo professor (slides, apostilas, livros, simuladores virtuais, 

vídeos, aplicativos, jogos, entre outros) deve ser planejado antecipadamente para atingir seus 

objetivos. Sendo que, os conteúdos abordados nesses materiais têm que de alguma forma 

estabelecer relações com os conhecimentos prévios do aluno, isso é o que torna esse material 

potencialmente significativo.  

É importante considerar que o conhecimento prévio pode e deve variar dependendo do 

meio social e de uma série de outros fatores. Assim, um material potencialmente significativo 

para um aluno, pode não ter significado nenhum para outro. Portanto, elaborar material 

potencialmente significativo, é muito mais do que utilizar os recursos tecnológicos avançados 

para ensinar, pois são os conteúdos que devem ter um significado lógico para o aluno e, 

consequentemente, deva ser relacionável, de maneira não-arbitrária e não-literal, com a sua 

estrutura cognitiva prévia (MOREIRA, 2012). 

 
Quer dizer, o material deve ser relacionável à estrutura cognitiva e o aprendiz deve 

ter o conhecimento prévio necessário para fazer esse relacionamento de forma não-

arbitrária e não-literal. É importante enfatizar aqui que o material só pode ser 

potencialmente significativo, não significativo: não existe livro significativo, nem 

aula significativa, nem problema significativo, [...] pois o significado está nas 

pessoas, não nos materiais (MOREIRA, 2012, p. 8). 

 

No excerto acima o termo não arbitrário está relacionado a uma característica do 

próprio conteúdo, no qual existam subsunçores adequados no aluno, que permitam a 

assimilação significativa desse novo conteúdo, pois o material tem de possuir significado 

lógico, claro, e possível de ser assimilável significativamente por quem tiver subsunçores 

adequados (VALADARES, 2011).  

É importante destacar que apesar da logicidade intrínseca do material, esse serve 

apenas com ferramenta potencialmente facilitadora desse processo, ademais, esse material só 

será potencialmente significativo se for usado adequadamente e o aluno manifestar uma 

predisposição para aprender, como já enfatizou Moreira (2012) o significado está nas pessoas 



e não nos materiais. Por fim, Valadares (2011, p. 37) ressalta que “ainda que o material seja 

potencialmente significativo para o aluno, este tem de estar psicologicamente motivado para 

levar a cabo o processo de assimilação significativa, que não é necessariamente fácil”.  

 

2.1.2.2 Predisposição do aluno para aprender 

 

A predisposição do aluno para aprender o conteúdo escolar é destacada por Moreira 

(2012) como a condição mais difícil de ser satisfeita, pois não se trata apenas da motivação 

extrínseca do sujeito, mas da motivação intrínseca, dependente da vontade permissiva do 

indivíduo. A vontade permissiva é aquela que apesar do aluno não gostar da disciplina, ele 

permite ser ensinado pelo professor, por entender, mesmo de forma superficial, que aquele 

conteúdo poderá ser útil para sua vida.  Segundo Valadares (2011) essa é uma etapa 

extremamente importante, pois para que o aluno aprenda significativamente ele tem que se 

esforçar para: confrontar a nova informação com o subsunçor, analisar diferenças 

/semelhanças, e estabelecer as pontes entre ambos. O autor denomina essa predisposição 

psicológica para aprender significativamente de “atitude potencialmente significativa”. Essa 

atitude precisa e deve partir do aluno. Segundo Sales (2005, p.23), para que o professor possa 

“ensinar algo a um aluno, este deve ter qualquer motivo para aprender”. 

De acordo com Masini (2011), o ato de aprender significativamente depende da ação 

positiva do sujeito, e esta é a parte mais difícil, pois o processo de aprendizagem depende da 

situação na qual o aluno está inserido e de sua individualidade na complexidade das 

interações nos acontecimentos de seu contexto sócio/cultural. Conforme Lemos (2011), 

ensinar é um meio, uma atividade que exige clareza sobre o caráter pessoal da aprendizagem 

delegando ao aluno a responsabilidade sobre a evolução do seu próprio conhecimento.  

É de responsabilidade do professor assumir o compromisso com o favorecimento para 

a ocorrência de aprendizagem significativa, todavia, só existirá aprendizagem significativa se 

houver a predisposição do aluno em aprender, e esta é a parte mais difícil de realizar porque 

agora a efetivação da aprendizagem vai depender da atitude do aluno, e não somente da ação 

do professor.  

A literatura aponta que, motivar e manter os alunos engajados nas atividades propostas 

pelo professor é um dos principais desafios para o ensino de Física (COSTA; VERDEAUX, 

2016; MÜLLER et al., 2017; SILVA; SALES; 2017b; TOLENTINO; ROLEDA, 2017; 

PAIVA et al., 2018).  Diante desse desafio, têm surgido algumas estratégias cujo objetivo é 



motivar os alunos para aprender, dentre elas a gamificação (SILVA; SALES, 2017b).  Nesse 

sentido, o próximo capítulo abordará a contribuição da gamificação para motivar a atitude 

potencialmente significativa dos alunos para aprender. 

 



3 GAMIFICAÇÃO  

 

Este capítulo tem como objetivo apontar as principais contribuições da gamificação para 

motivar a predisposição do aluno em aprender, que é uma condição necessária para ocorrência 

da Aprendizagem significativa no ensino de Física. Nesse sentido, pressupõe-se que para uma 

gamificação eficaz, aplicada ao ensino e à aprendizagem, o professor deverá compreender sua 

essência, e isto requer que ele tenha conhecimento sobre teorias subjacentes à esta 

metodologia.  

 

3.1 A gamificação: conceito e origem  

 

De acordo com Deterding et al. (2011), inicialmente o termo “gamificação” surgiu a 

partir da ideia de usar elementos de design de jogo em contextos fora do jogo para motivar, 

aumentar a atividade e reter a atenção do usuário. Esta ideia, rapidamente ganhou força no 

design de interação e no marketing digital, principalmente após o sucesso do serviço de 

localização Foursquare
2
.  

Após esse sucesso gerou-se um intenso debate público pelas inúmeras aplicações da 

gamificação em diversos campos como: produtividade, finanças, saúde, sustentabilidade, 

entretenimento e educação (DETERDING, 2011; ZICHERMAN; CUNNINGHAM, 2011; 

KAPP, 2012). 

A ideia de utilizar elementos de games não é recente, mas o termo gamificação só foi 

cunhado pela primeira vez em 2002, pelo pesquisador britânico e programador de computador 

Nick Pelling (VIANNA et al., 2013), não obstante, esse termo só ganhou popularidade oito 

anos depois, após duas apresentações: uma foi a do game designer americano Jesse Schell e a 

outra foi a da game designer norte-americana Jane McGonigal no TED
3
. Tais apresentações 

ganharam proporções virais e chamaram a atenção para a gamificação (ALVES, 2015), que 

logo se tornou um fenômeno.  

                                                           
2
 Foursquare é uma empresa de tecnologia que inicialmente utilizou a gamificação para engajava seus usuários 

para criar experiências de consumo através de um serviço de localização inteligente. Por meio de um aplicativo, 

o usuário poderia obter informações que o ajudasse a descobrir novos lugares com recomendações das 

comunidades da sua confiança, as quais qualificavam os serviços de um determinado estabelecimento comercial. 

Isso possibilitou a criação de um canal direto por empresas para atingirem um público alvo, cada vez mais 

conectado com as tecnologias digitais e com o compartilhamento rápido de informações, sobre a qualidade dos 

serviços prestados. A página da empresa está disponível em https://pt.foursquare.com/.   
3
 TED é uma organização sem fins lucrativos dedicada à disseminação de novas ideias nas áreas de Tecnologia, 

Entretenimento e Design.  

 

https://pt.foursquare.com/


McGonigal (2011) reflete sobre como os games poderiam tornar o mundo melhor e 

sobre quais resultados seriam obtidos se as pessoas dedicassem o mesmo tempo que dedicam 

aos games na busca de estratégias para resolver problemas do mundo real. Na perspectiva de 

utilizar os mesmos elementos dos games como estratégias, Deterding et al. (2011) definem a 

gamificação como o uso de elementos de design de game em contextos fora dos games para 

motivar, aumentar a atividade e reter a atenção do usuário.  

De acordo com Fardo (2013), elementos são: objetivos, regras claras, feedback 

imediato, recompensas, motivação intrínseca, inclusão do erro no processo, diversão, 

narrativa, níveis, abstração da realidade, competição, conflito, cooperação, voluntariedade, 

entre outros. Destes, McGonigal (2011) destacou que quatro elementos são fundamentais em 

qualquer jogo: voluntariedade, regras, objetivos e feedbacks.    

A voluntariedade implica na aceitação das regras, objetivos e feedbacks.  O objetivo é 

o elemento que direciona o participante de um jogo a se concentrar para atingir o propósito. O 

alcance do objetivo é representado pela vitória sobre determinado adversário, ou a conclusão 

de todos os desafios propostos em um jogo. De acordo com Fardo (2013) os objetivos devem 

ser claros, caso contrário podem tornar o jogo confuso e difícil, conduzindo-o ao fracasso. 

Todavia, se o objetivo for muito complexo ele deverá ser subdividido em outros menores para 

tornar o jogador apto a atingir o objetivo maior. 

As regras compõem um conjunto de disposições que limitam as ações dos jogadores e 

condicionam a realização do jogo. Sua função é definir a maneira que o jogador deverá se 

comportar ou organizar suas ações para o cumprimento dos desafios impostos pelo jogo 

(VIANNA et al., 2013). As regras possibilitam que o jogador explore os espaços oferecidos, 

para desenvolver a criatividade e motivar o pensamento estratégico.  

A função principal dos feedbacks é informar aos jogadores como está sua relação com 

os diferentes aspectos que regulam sua interação com a atividade para fomentar motivação. 

Para isso, os feedbacks devem ser imediatos, claros e diretos. Essa é a marca fundamental dos 

games, pois são eles que fornecem continuamente uma visualização aos jogadores de seu 

estado perante o objetivo do jogo (FARDO, 2013). Em síntese, é a aceitação dos objetivos, 

regras e feedbacks que viabilizam condições comuns para harmonização em jogos. 

A estratégia de utilizar elementos de jogos, também tem sido investigada na educação, 

cujo objetivo é potencializar o processo de aprendizagem (FARDO, 2013; SILVA; SALES, 

2017a; SILVA; SALES, 2017b). Nesse sentido, a próxima seção abordará sobre as 

potencialidades da gamificação para a situação formal de ensino.  

 



3.2 A gamificação na educação 

 

No contexto da aprendizagem, a gamificação é vista como a utilização das mecânicas, 

estética e pensamentos dos games para envolver pessoas, motivar a ação, promover a 

aprendizagem e resolver problemas (ZICHERMANN; CUNNINGHAM, 2011; KAPP, 2012).  

Nos últimos anos, a quantidade de pesquisas sobre gamificação em ambientes de 

aprendizagem cresceu exponencialmente (HAMARI, KOIVISTO; SARSA, 2014; SILVA; 

SALES, 2017a). Esse crescimento consolida a gamificação como um fenômeno emergente, 

que vem sendo investigado por diversas áreas do conhecimento: marketing, psicologia, 

computação, capacitação profissional, educação, entre outras. A maioria dos estudos sobre 

gamificação na educação aponta a contribuição de se utilizar elementos de games para 

motivar, envolver, modificar o comportamento, e estimular o engajamento dos alunos no 

desenvolvimento de atividades escolares. 

Aplicar a gamificação é como utilizar várias ferramentas (elementos de games) que 

estão dentro de uma caixa (FARDO, 2013; ALVES; 2015), e que podem ser combinadas de 

diferentes maneiras. Todavia, para sua utilização correta, deve-se conhecer quais são as 

funções de cada uma e como elas irão interagir dentro do sistema que será proposto (FARDO, 

2013).  

Werbach e Hunter (2012) propõem uma organização dos elementos em três grupos 

(dinâmicas, mecânicas e componentes) em ordem decrescente de abstração (FIGURA 4). 

 

Figura 4 – Grupos de elementos de games apresentados  

em forma de pirâmide 

 
                                   Fonte: adaptado de Werbach e Hunter (2012) 

 



Na base da pirâmide estão os componentes, elementos mais específicos que podem ser 

representados, cuja função é aproximar as mecânicas das dinâmicas. Os principais elementos 

desse grupo são: pontos, níveis, missões, times, combates, avatares, conquistas, entre outros.  

No meio, as mecânicas são compostas por elementos que permitem as orientações para 

promover a ação do jogador. Os principais elementos desse grupo são: desafios, sorte, 

cooperação, competição, feedback, aquisição de recursos, transações, turnos e estado de 

vitória.   

No topo, a dinâmica normalmente implícita, é o nível mais abstrato sendo constituída 

por elementos mais conceituais responsáveis por dar coerência à experiência. Os principais 

elementos desse grupo são: restrições (regras), emoções, narrativas, progressão, 

relacionamento, entre outras. 

Os elementos incorporados nos games funcionam como um motor motivacional e 

contribuem para o engajamento (ZICHERMANN; CUNNINGHAM, 2011), o qual é definido 

pelo período de tempo em que o indivíduo interage com outra pessoa ou com o ambiente para 

se dedicar às tarefas designadas (BUSARELLO; ULBRICHT; FADEL, 2014), e cujo nível é 

preponderante para o sucesso da gamificação. 

No entanto, é importante destacar que a gamificação não consiste, necessariamente, na 

utilização de todos os elementos de games, tampouco na participação do aluno em um jogo, 

mas na utilização dos principais elementos dos games, cujo objetivo é proporcionar os 

mesmos benefícios alcançados com o ato de jogar: ajudar na resolução de problemas, motivar 

e engajar um público específico em atividades determinadas (VIANNA et al., 2013; 

BUSARELLO; ULBRICHT; FADEL, 2014). Ademais, embora a gamificação utilize os 

mesmos elementos, esta diverge dos games de entretenimento porque não contempla a 

jogabilidade (STUDART, 2015).  

De acordo com Busarello, Ulbricht e Fadel (2014) a gamificação pode contribuir para 

o processo de ensino e aprendizagem por promover a motivação, desenvolvimento cognitivo, 

reter a atenção, propiciar bem-estar, estimular o comportamento positivo do aluno, a 

criatividade e o pensamento autônomo (VIANNA et al., 2013). 

A utilização dessa estratégia na educação escolar também não é recente. Segundo 

Fardo (2013, p.63), “dizer que a gamificação é uma total novidade seria incorrer em um erro. 

A palavra em si realmente é nova, porém as estratégias que ela aponta, de modo geral, não 

são”.  A estratégia de utilizar alguns elementos de jogos para motivar e envolver os alunos já 

aplica-se há muito tempo e em muitos locais, até mesmo na escola (FARDO, 2013; 

BUSARELLO; ULBRICHT; FADEL, 2014). Como por exemplo, quando as crianças 



ganhavam estrelinhas, ou seja, as recompensas pelos seus esforços. Porém, se o professor 

pretende gamificar suas práticas educativas em sala de aula, partindo do pressuposto de que a 

gamificação se resume apenas em recompensar e em incentivar os alunos a conquistarem 

pontos e medalhas, estas estão destinadas ao fracasso (DETERDING, 2012).  Além disso, 

segundo Fardo (2013, p. 18):  

 

[...] a maioria das escolas já utiliza, praticamente desde que foram criadas, muitos 

dos elementos que são encontrados nos games. Assim, um aluno entra na escola no 

primeiro nível, o mais básico (jardim de infância ou maternal), e a partir desse ponto 

começa a avançar para outros níveis mais difíceis, um por ano. Se falhar em algum 

deles, tem a chance de repetir, mas repete uma grande parte do processo (geralmente 

um ano inteiro). Para poder avançar nos níveis, precisa obter certa quantia de pontos 

(notas) em um número determinado de desafios (provas e testes escolares). Após 

cada teste, o aluno recebe o feedback do seu desempenho (quando o professor 

corrige a prova e retorna o resultado ao aluno). Essa dinâmica soa familiar ao leitor 

que possa ser familiarizado com o mundo dos games. Entretanto, se fosse feito o 

contrário e os elementos da escola fossem transpostos para um game, o resultado 

certamente seria um grande fracasso, tanto de público como comercial.  

 

Embora esse seja apenas um exemplo da estratégia de utilizar elementos de games em 

sala de aula, é importante destacar que a gamificação é bem mais complexa do que esse 

simples exemplo.  De acordo com Studart (2015), uma gamificação eficaz aplicada ao ensino 

deve envolver muito mais do que apenas recompensas, pois as pessoas não jogam games 

apenas para ganhar pontos (motivação extrínseca), mas jogam para atingir a proficiência, 

vencer desafios e buscar a socialização (motivação intrínseca). 

Apesar da gamificação ter se mostrado uma alternativa promissora para promover 

motivação intrínseca, engajamento e sentimento de realização (STUDART, 2015), um dos 

desafios na criação de ambientes gamificados é saber como estimular e relacionar 

efetivamente as duas formas de motivação (extrínseca e intrínseca) para aumentar o nível de 

engajamento do sujeito (BUSARELLO; ULBRICHT;  FADEL, 2014). 

Diante do exposto, percebe-se que para implementar práticas gamificadas eficazes na 

situação formal de ensino é necessário uma compreensão do processo e entender sobre sua 

relevância para a educação e, principalmente, a responsabilidade em sua aplicação 

(BUSARELLO; ULBRICHT; FADEL, 2014).  

Engana-se, no entanto, quem pensar que gamificar um processo se resume a 

reproduzir uma receita de bolo. Pessoas geralmente não costumam se comportar 

como ratos de laboratório, que se submetem sem questionamentos à realização de 

trabalhos em troca de nacos de queijo. A aplicação de uma bem-sucedida estratégia 

de gamificação está diretamente associada ao entendimento do contexto em que se 

insere o usuário, e quais são seus anseios e limitações extrínsecos (incitados pelo 

meio externo) e intrínsecos (VIANNA et al., 2013, p.18). 

 



Por meio do excerto acima, percebe-se que ainda que pareça simples, utilizar a 

gamificação no contexto educacional não é tão trivial. Uma aplicação efetiva da gamificação 

para alcançar resultados satisfatórios demanda um bom planejamento (TODA; SILVA; 

ISOTANI, 2017), e para isso é necessário um aprofundamento teórico (ALVES, 2015). Isto 

posto, para que o professor possa obter sucesso em suas atividades é interessante que ele 

conheça pelos menos alguns aspectos teóricos subjacentes à gamificação: a teoria da 

autodeterminação e a teoria do fluxo. 

3.2.1 A teoria da autodeterminação 

A teoria da autodeterminação (Self-Determination Theory, SDT) se propôs a 

compreender os componentes das motivações (extrínseca e intrínseca) e os fatores 

relacionados com a sua promoção, o que envolve questões epistemológicas relativas a saúde e 

o bem-estar psicológico (RYAN; DECI, 2000, 2006). A SDT está baseada na concepção de 

que o ser humano é um organismo ativo, dirigido para o crescimento, desenvolvimento 

autônomo e para integrar estruturas sociais (GUIMARÃES; BORUCHOVITCH, 2014). Tais 

questões são fundamentais para a compreensão das motivações extrínseca e intrínseca dos 

alunos para realizar atividades gamificadas.   

A motivação intrínseca é caracterizada pelo interesse interno do sujeito em si mesmo 

(BUSARELLO; ULBRICHT; FADEL, 2014), em se satisfazer ao realizar uma atividade e se 

envolver voluntariamente para gerar autonomia necessária no aluno. Motivar intrinsecamente 

os alunos em sala de aula é uma tarefa complexa e desafiadora para o professor, o que 

demanda tempo e conhecimento teórico.  

Como não é tão fácil de motivar intrinsecamente uma pessoa, a motivação extrínseca 

pode encorajar um comportamento positivo, fazendo com as pessoas possam passar a gostar 

de tarefas que antes não consideravam atraentes e que não geravam motivação intrínseca 

(WERBACH; HUNTER, 2012; MARINS, 2013). 

A motivação extrínseca está interligada4 às influências do meio externo 

(ZICHERMANN; CUNNINGHAM, 2011), que é um determinante desse tipo de motivação. 

As ações do sujeito em função da obtenção de recompensas, obediência a ordens superiores 

para escapar de sanções e punições, são evidências da motivação extrínseca.  

                                                           
4
 No contexto da teoria da autodeterminação, o termo interligada significa que a motivação extrínseca é 

composta por vários níveis de regulação (regulação externa, regulação introjetada, regulação identificada, 

regulação integrada), o que acaba criando um continuum da regulação comportamental da motivação.  



A falta de motivação interfere na predisposição do aluno para aprender, o que pode 

causar um baixo desempenho escolar (RUFINI; BZUNECK; OLIVEIRA, 2012), 

principalmente no ponto de vista da aprendizagem significativa. Nesse sentido, a SDT propõe 

que há três necessidades básicas, inatas, subjacente à motivação intrínseca: autonomia, 

competência e pertencimento. De acordo com Studart, (2013, p. 12) “essas necessidades são 

atendidas no game design dos bons games e, portanto, devem ser incorporadas no processo de 

gamificação”.  É importante destacar que as diversas formas que cada sujeito tem de satisfazer 

a tais necessidades variam de acordo com a cultura em que está inserido ao longo de sua vida 

(RYAN; DECI, 2000). 

 

3.2.1.1 Autonomia 

A autonomia refere-se à autoregulação das ações do sujeito, sendo portanto, a chave 

para compreender a qualidade da regulação comportamental (RYAN; DECI,2006). As 

decisões autônomas do sujeito passaram a ser chamadas de autodeterminadas, portanto, a 

autodeterminação é a experiência subjetiva de autonomia (RUFINI; BZUNECK; OLIVEIRA, 

2012). 

No contexto da educação, o aluno atua de forma autônoma quando ele se 

autodireciona para executar suas tarefas, não esperando apenas pela ordem do professor, mas 

fazendo suas próprias escolhas, atuando como um ser ativo da sua própria aprendizagem 

(SALES, 2005).  

Ryan e Deci (2006, p. 1580) destacam que:  

 
a autonomia é uma questão saliente sobre desenvolvimento, domínios da vida e 

culturas, sendo de importância central para o funcionamento da personalidade e do 

bem-estar humano. Além disso, autonomia também é, por sua própria natureza, uma 

questão controversa que não pode ser acomodada por todos os paradigmas ou 

abordagens e, portanto, não temos dúvida que ela vai continuar a ser um constructo 

cujo significado e significância continuará sendo debatido de forma construtiva. 

 

É importante ressaltar que no contexto da sala de aula, a autonomia não está 

relacionada com a independência total do aluno, no que diz respeito a ele fazer o que quiser, 

pois esse não é o propósito de se aplicar uma metodologia gamificada, cujo objetivo é 

motivar, engajar, envolver e mudar o comportamento para alcançar um determinado objetivo. 

Mas, a autonomia aqui descrita, está relacionada com a ordem consciente das ações e da 

tomada de decisões do aluno, de acordo com as orientações do professor. Nesse sentido, a 

SDT propõe que todo comportamento deva ser intencional (dirigido para algum objetivo), seja 



ele autônomo ou controlado.  Sendo que, a motivação autônoma leva os alunos a se sentirem 

competentes para aprender (RUFINI; BZUNECK; OLIVEIRA, 2012). 

 

3.2.1.2 Competência 

 

A necessidade de competência está relacionada com a adaptação e interação do 

indivíduo com o meio ambiente (MARINS, 2013), o que demanda aprendizagem de forma 

geral e desenvolvimento cognitivo.  

A competência está relacionada com a tendência da pessoa se sentir eficiente no 

desenvolvimento de suas ações para alcançar os objetivos desejados, o que é necessário para 

qualquer tipo de motivação. Na gamificação, a competência está relacionada com a 

capacidade do aluno conseguir chegar a um nível mais elevado de conhecimento, só que para 

isso é preciso que o professor forneça objetivos claros. Caso contrário, as incertezas sobre o 

que é necessário irá dificultar o sentimento de evolução e competência (MARINS, 2013). 

De acordo com Deci e Ryan (2006), a competência engloba desde a procura por 

sobrevivência até a competência em uma participação social efetiva. Sendo, portanto, 

evidenciada em situações que o indivíduo recebe um feedback positivo ao realizar um desafio 

de nível mais elevado. Esse sentimento de competência poderá auxiliar na geração da 

motivação intrínseca, mas, não é suficiente para a sua promoção (CLEMENT, 2013).  

A competência está relacionada com a capacidade do sujeito exercitar suas habilidades 

para se relacionar com o meio no qual está inserido. A necessidade de relacionamento é 

chamada de pertencimento.  

 

3.2.1.3 Pertencimento 

 

O pertencimento é caracterizado pela necessidade intrínseca do sujeito de pertencer e 

estabelecer vínculos com pessoas ou grupos de pessoas significativas (GUIMARÃES; 

BORUCHOVITCH, 2004). O pertencimento é fundamental para o processo de gamificação 

da sala de aula, pois é através de relacionamentos com grupos que os alunos aprendem alguns 

regulamentos sociais como regras, normas e valores. Além disso, a necessidade de 

pertencimento influencia o perfil comportamental do sujeito, como: padrões emocionais e 

cognitivos (CLEMENT, 2013). 

Guimarães e Boruchovitch (2004, p. 146-147) destacam que: 

 



todas as pessoas seriam compelidas a estabelecer e manter, pelo menos em 

quantidade mínima, relacionamentos interpessoais positivos, duradouros e 

significativos. Quando essa necessidade é frustrada, ao menos em parte, suas 

consequências afetam o equilíbrio emocional e o bem-estar geral do indivíduo. [...] 

Na escola, a qualidade do relacionamento entre professores e alunos, influenciada 

em grande medida pelo estilo motivacional dos primeiros, revela-se a fonte principal 

de satisfação ou frustração das necessidades psicológicas dos estudantes. 

 

De acordo Clement (2013) a necessidade do ser humano querer estabelecer vínculos 

afetivos ou interagir socialmente se configura como um importante constructo motivacional 

do aluno, pois, à medida que ele se sente aceito em suas relações interpessoais, tende a 

apresentar melhores desempenhos na escola, pois o seu estado emocional com relação à 

confiança nas relações estabelecidas entre alunos e, entre aluno e professor contribui 

positivamente. 

O aluno motivado, normalmente se integra mais nas atividades e tende a agir de 

acordo com os objetivos estabelecidos pelo professor, só que para isso é importante que o 

nível de dificuldade das atividades seja proporcional às habilidades do aluno. Desta forma, 

para que o professor possa proporcionar atividades dessa natureza, faz-se necessário conhecer 

a Teoria do Flow, a qual será abordada na próxima seção.  

3.2.2 A teoria do Flow 

 

A Teoria do Flow, criada pelo psicólogo húngaro Mihaly Csikszentmihalyi em 1991, 

se propôs a explicar quais são os motivos que levam as pessoas a ficarem completamente 

envolvidas e concentradas em determinadas atividades que não proporcionam nenhum tipo de 

retorno material ou financeiro. 

Os trabalhos pioneiros de Mihaly Csikszentmihalyi contribuíram para compreensão da 

felicidade e da criatividade, com destaque para o conceito de Flow, que pode ser traduzido 

como fluidez ou fluxo. Este conceito se tornou muito relevante para algumas áreas como as 

artes, esportes, jogos, trabalho, aprendizagem, entre outras. Recentemente, tem sido 

investigada a contribuição dessa teoria para o campo da educação, especificamente na 

aprendizagem na situação formal de ensino (DIANA et al., 2014; QUADROS, 2016).    

Em síntese, esta teoria procura descrever o estado mental de operação automatizada, 

em que o sujeito está completamente imerso em uma sensação de foco energizante (profunda 

concentração, envolvimento e prazer) ao se envolver em uma atividade específica, na qual há 

equilíbrio entre o nível de dificuldade do desafio e a habilidade compatível do sujeito de 

maneira que permita sua realização com êxito, a ponto do indivíduo se envolver totalmente 



sem perceber que o tempo passa rápido ou devagar (QUADROS, 2016) por encontrar-se 

inteiramente absorvidos, perdendo assim a noção espaço-temporal e sentindo-se parte de algo 

maior. 

Dessa forma, é no estado de fluxo que as pessoas se sentem intrinsecamente motivadas 

a se envolverem em atividades, mais pela questão da performance do que propriamente pelo 

resultado, pois é a própria experiência que proporciona prazer e a sensação agradável de 

felicidade (CSIKSZENTMIHALYI, 1990; DIANA et al., 2014). São as recompensas 

intrínsecas que proporcionam o aumento potencial de crescimento cognitivo pessoal.  

Csikszentmihalyi (1990, p.6) destaca que o Flow é “a forma como as pessoas 

descrevem seu estado de espírito quando a consciência está harmoniosamente ordenada e elas 

querem seguir o que estão fazendo para seu próprio bem”. Essa teoria tem sido aplicada em 

várias áreas, principalmente na construção de jogos digitais mais imersivos, cujo propósito é 

que o usuário possa alcançar um elevado nível de concentração, cuja tendência seja se 

“desligar” do mundo exterior para poder se concentrar, quase que exclusivamente, no jogo 

(DIANA et al., 2014). Na área clínica, organizacional e educacional têm sido desenvolvidos 

diversos trabalhos, nos quais o Flow se tornou um “termo técnico no campo da motivação 

intrínseca” (KAMEI, 2010, p. 48). 

Normalmente, as pessoas expressam comportamentos semelhantes ao realizarem 

atividades que proporcionem prazer e felicidade. A partir da análise desses comportamentos, 

Csikszentmihalyi (2004) apontou algumas características/ dimensões
5
, comuns das pessoas ao 

entrarem em estado de Flow, dentre elas estão: foco, concentração, êxtase, clareza dos 

objetivos, feedback, equilíbrio entre desafio e habilidade, crescimento, perda da sensação do 

tempo e motivação intrínseca (FIGURA 5). 

 

Figura 5 – Mapa conceitual das características e sensações do indivíduo na 

realização de uma atividade até que se possa atingir o estado de Fluxo 

                                                           
5
 As dimensões da teoria do Fluxo foram tratadas por Mihaly Csikszentmihalyi  como elementos do prazer ou 

da satisfação. Nesse sentido, o autor descreve essas condições como fatores que interferem positiva ou 

negativamente sobre o engajamento das pessoas em suas atividades e tarefas da vida cotidiana. 



Fonte: Elaboração própria  

 

O foco e a concentração total são duas dimensões relacionadas ao envolvimento total 

de uma pessoa no que está fazendo, a ponto de esquecer tudo aquilo que as desagradam. 

Normalmente as pessoas em estado de Fluxo tendem a organizar melhor seus pensamentos e 

reflexões durante a realização da atividade (CSIKSZENTMIHALYI, 1990). De acordo com 

Quadros (2016), esta dimensão é imprescindível para qualquer atividade de estudo. Além 

disso, durante sua realização há necessidade de foco e atenção aos detalhes. 

O estado de êxtase é uma sensação ou sentimento de estar fora da realidade cotidiana. 

A sensação de êxtase, de estar desconectado da realidade do dia a dia, poderá ser propiciada 

por propriedades como: antecipação, conquistas, deslumbramento, diversão, globalidade, 

interações sociais, justiça, risco, surpresa e tranquilidade (DIANA et al., 2014). 

A clareza do objetivos está relacionado a necessidade do sujeito de saber o que deve 

ser feito durante as atividades e como está sendo realizado. Isso possibilita a imersão total nas 

atividades, todavia, a falta de clareza nos objetivos implica dificuldades das pessoas em se 

concentrarem, e consequentemente, alcançar os níveis do Flow (QUADROS, 2016). 

O feedback imediato permite a autorregulação do indivíduo durante a execução das 

atividades, para acompanhar, a qualquer momento, o modo como está progredindo na sua 



tarefa (QUADROS, 2016).  De acordo com Diana et al. (2014, p.47) “esta é uma 

característica que contribui para que o envolvimento na atividade aconteça de forma cada vez 

mais intensa, pois o retorno imediato em relação ao que está sendo realizado se torna uma 

condição para continuar desenvolvendo a atividade com prazer e satisfação”.  

Mas é o Equilíbrio entre desafio e habilidade uma das principais características do 

Fluxo (CSIKSZENTMIHALYI, 1990). Para se alcançar o equilíbrio, toda atividade proposta, 

que apresenta desafios a serem cumpridos, deve pressupor que o sujeito tenha consciência de 

que tal atividade é possível de ser feita. Caso contrário, não é vista como um desafio, pois não 

apresenta sentido em ser realizada (DIANA et al., 2014). Conforme Csikszentmihalyi (1990) 

cada pessoa possui um nível médio de desafios e habilidades. Assim, o estado de Flow 

passará a existir quando o indivíduo enfrentar desafios diretamente proporcionais às suas 

habilidades. Essa experiência otimizada, contribuirá para o auto desempenho, capacidade de 

contribuição, e o desenvolvimento inconsciente das próprias habilidades do indivíduo 

(FIGURA 6).  

 

Figura 6 – Diagrama esquemático desenvolvido Mihaly para tentar explicar o estado de Fluxo 

 
              Fonte: adaptado de Csikszentmihalyi (1990) 

 

Conforme o diagrama acima, há duas dimensões importantes durante uma 

experiência: os desafios e as habilidades, ambos representados por eixos do diagrama. Sendo 

assim, ao iniciar as aulas o professor deverá propor um desafio básico que seja possível de ser 

realizado por um aluno que possui habilidade compatível (A1), nesse momento, 

provavelmente, está em estado de Flow. Assim que esse desafio for concluído, o professor 

deverá proporcionar um desafio que exija um maior nível de habilidade do aluno, este por sua 



vez, não poderá ser tão difícil que leve o aluno ao estado de ansiedade (A3), e nem tão fácil 

que possa leva-lo ao tédio (A2). Como, no decorrer das aulas, espera-se que os alunos 

aumentem suas habilidades, é necessário que o nível dos desafios seja correspondente ao da 

habilidade. Desta forma o aluno poderá atingir o estado de Flow (A4).  

No contexto de ensino de Física, uma das grandes dificuldades é que muitas vezes os 

exercícios, inicialmente propostos pelos professores, exigem um elevado grau de formalismo 

matemático que, muitas vezes, acaba desmotivando intrinsecamente os alunos (RICARDO; 

FREIRE, 2007; COSTA; VERDEAUX, 2016).  

É o equilíbrio entre habilidades e desafios que proporciona a sensação de crescimento, 

um sentimento de serenidade, sem preocupações pessoais ou com alguma outra coisa ao seu 

redor, essa é a sensação de estar crescendo além dos limites do ego. Ademais, é na realização 

de atividades que produzem sensação de prazer, descoberta e crescimento da personalidade ao 

indivíduo, que está a chave para se alcançar o estado de Flow (CSIKSZENTMIHALYI, 

1990).  

A imersão no fluxo produz uma perda da sensação do tempo. Esta dimensão descreve 

a sensação temporal de que as horas passaram em minutos sem que o sujeito perceba. O foco 

e engajamento do indivíduo na atividade faz com que a noção do tempo percebida seja 

diferente da real, o que é potencializado quando há motivação do sujeito. 

A motivação intrínseca é a motivação em realizar a atividade, tornando-se mais 

relevante para o sujeito do que o produto, ou qualquer outro tipo de retorno financeiro ou 

material. A principal recompensa está em realizar a atividade e não no que ela irá trazer como 

consequência. Esta experiência de Flow é autotélica (autorrealização), na qual o sujeito não 

realiza algo com a expectativa de algum benefício futuro, mas simplesmente porque realizá-la 

já é uma recompensa (MATTAR, 2010). De acordo com Studart (2015) os bons games 

utilizam-se bastante dessa dimensão, pois as pessoas costumam se envolver e jogar games não 

para ganhar pontos e medalhas (motivação extrínseca), mas para vencer desafios, atingir a 

proficiência e buscar a socialização (motivação intrínseca). Na motivação intrínseca, o 

principal objetivo é atingir o prazer sem a expectativa de algum benefício futuro (DIANA et 

al., 2014). Essa experiência é intrinsecamente gratificante para a vida do sujeito e se justifica 

no presente, em vez de ser refém de um ganho futuro hipotético (CSIKSZENTMIHALYI, 

1990). 

Conforme descrito nos parágrafos anteriores, percebe-se que não é à toa que a teoria 

do Flow é utilizada nos bons games (FARDO, 2013). Dessa forma, as implicações dessa 

teoria para o ensino da Física apontam para uma reflexão didático-pedagógica no que diz 



respeito a elaborar exercícios e atividades que devem, conforme a TAS, sempre considerar o 

conhecimento prévio do aluno como o fator que mais influencia a aprendizagem. Por fim, 

vale ressaltar que como a gamificação não é necessariamente um jogo, a utilização dos 

elementos de jogos devem ser cuidadosamente planejados.  

Nesse sentido, no próximo capítulo são apresentados, de forma sistematizada, os 

aspectos relacionados à metodologia de investigação da presente pesquisa, a qual foi dividida 

em duas seções: metodologia de ensino e metodologia de pesquisa.  

 



4 METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem por finalidade descrever os métodos e as técnicas utilizadas nesta 

pesquisa, o local de aplicação, área de investigação, o tipo de pesquisa utilizada, a abordagem 

adotada, o delineamento, os sujeitos da pesquisa, os tipos de instrumentos de coleta de dados 

e como os dados serão analisados. Para facilitar a compreensão, o presente capítulo está 

organizado em duas seções: Metodologia de Pesquisa e Metodologia de Ensino. 

 

4.1 Metodologia de Pesquisa  

 

Esta seção tem como objetivo esclarecer como se deu o desenvolvimento da pesquisa, 

dessa forma, optou-se por organizar essa investigação de forma heurística, esquematizando 

sistematicamente como foi conduzido cada passo do processo investigativo.  

Moreira (2011b) destaca que a pesquisa aplicada em ensino, aquela voltada 

diretamente à sala de aula, principalmente quando envolve aprendizagem significativa, deve 

tratar as avaliações em pé de igualdade, tanto a avaliação formativa (situações, tarefas 

individuais e em grupo, entre outras) como a avaliação somativa (situações-problema que 

impliquem compreensão do conteúdo, evidências de captação de significados e capacidade de 

explicar/aplicar o conhecimento para resolver situações-problema).  

Nesse sentido, optou-se por uma abordagem metodológica da pesquisa quantitativa. 

Partindo do pressuposto de que a realidade é objetiva e independente das crenças dos 

indivíduos, Moreira (2011a) destaca que a pesquisa quantitativa está fundamentada numa 

filosofia positivista, cujo objetivo é visar causas e mudanças em fatos, primordialmente 

através de medição objetiva e análise quantitativa de produção de ideias que permitirão 

antecipar os fatos ou permitir controlá-los através da manipulação de uma ou mais variáveis.  

Ao manipular as variáveis, também se faz necessário medir seus aspectos quantitativos 

para obtenção de dados, e para isso é preciso pensar sobre os instrumentos de medida 

utilizados (teste e questionário). 

O teste de conhecimento foi o instrumento escolhido por se apresentar mais adequado 

para atender os objetivos estabelecidos nesta investigação e por proporcionar uma coleta de 

dados que possa fornecer evidências de aprendizagem significativa e/ou predições sobre o 

grau de conhecimento esperado dos alunos (MOREIRA, 2011b). 

Já o questionário foi utilizado para investigar, por meio da opinião dos alunos, se a 

metodologia utilizada proporcionou motivação. Por conseguinte, acredita-se que seria 



inadequado se os alunos tivessem obtido boas notas, mas tivessem ficado insatisfeitos ou 

desmotivados com a metodologia de ensino. Ou em outro extremo, se eles tivessem ficado 

satisfeitos e motivados com a metodologia, porém, não tivessem tirado boas notas. Além 

disso, este trabalho parte do pressuposto que apenas analisar as notas dos alunos não é 

suficiente para revelar a adequação ou inadequação do método/estratégia de ensino aplicado.  

Dessa forma, com relação aos procedimentos técnicos, resolveu-se realizar um estudo 

de caso, cuja descrição do delineamento quase-experimental será abordada na próxima seção.  

4.1.1 Estudo de caso 

Segundo Yin (2001) o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa empírica, cujo 

objetivo é investigar um tópico específico, como por exemplo, um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto da vida real envolvendo muitas variáveis, principalmente, quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. Uma das características 

do estudo de caso é que ele deve seguir um conjunto de procedimentos pré-especificados 

envolvendo planejamento, coleta de dados e análise de dados.  

Como não foi possível utilizar a aleatoriedade na escolha do grupo experimental (GE) 

e no grupo de controle (GC), optou-se por um delineamento quase-experimental por se 

mostrar mais adequado a este tipo de pesquisa (CAMPBELL;  STANLEY, 1979; MOREIRA, 

2011a; RIBEIRO; VERDEAUX, 2013).  

Segundo Campbell e Stanley (1979) este tipo de delineamento é um dos mais 

utilizados na pesquisa educacional, isto é, quando as pesquisas envolvem GC e GE. A escolha 

deste delineamento justifica-se pelo fato de que, na maioria das vezes, as turmas já são 

formadas antes da intervenção do pesquisador. Neste caso, o GC e o GE não possuem 

equivalência amostral, porque não foi usada a aleatoriedade na escolha das amostras. Desta 

maneira, “o controle do pesquisador reside unicamente na decisão sobre qual dos grupos vai 

receber o tratamento” (MOREIRA, 2011a).   

Nesse sentido, foi escolhido o modelo de delineamento quase-experimental proposto 

por Campbell e  Stanley (1979) e Moreira (2011a) envolvendo GC e GE (FIGURA 7). 

 

               Figura 7 – Diagrama para ilustração do delineamento quase-experimental 



 
                          Fonte: Elaboração própria 

 

 

Neste delineamento trabalha-se com dois grupos, um grupo experimental (GE) e 

outro grupo de controle (GC). A letra X representa o tratamento que será aplicado no GE. 

Então, inicialmente aplica-se um mesmo pré-teste (1) antes do tratamento em ambos os 

grupos (GE1 e GC1), a partir desse momento, começa-se a observar os grupos antes de 

manipular a variável independente X. Logo após, o GE é então submetido ao tratamento X, 

enquanto o GC não será submetido a esse tratamento, tendo apenas aulas tradicionais, como 

comumente vem recebendo. Após o tratamento aplicado a X, aplica-se um pós-teste (2) nos 

dois grupos. Nesse caso, é importante destacar que tanto o pré-teste (1), quanto o pós-teste (2) 

serão os mesmos.  As diferenças entre os resultados do pré-teste e do pós-testes, em ambos os 

grupos, deverão fornecer evidências sobre o efeito do tratamento X (MOREIRA, 2011a). 

Como a escolha dos grupos não foi aleatória, os pré-testes serão aplicados como uma 

forma de garantir que os grupos estavam aproximadamente sob as mesmas condições antes da 

aplicação do tratamento. O pré-teste não é uma condição necessária para o tratamento, porém, 

julga-se relevante para uma pesquisa dessa natureza saber se os dois grupos eram 

estatisticamente semelhantes antes do início do experimento (MOREIRA, 2011a). 

As questões que compõem o teste foram elaboradas, com base na matriz de 

competências/habilidades do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), selecionadas ou 

adaptadas de edições anteriores ENEM (APÊNDICE D). 



Nesse sentido, baseado na matriz de competências/habilidades do ENEM, foram 

elencados 10 descritores de desempenho para nortear/potencializar o desenvolvimento de 

habilidades que deveriam ser alcançadas ao término da unidade didática (APÊNDICE E). As 

habilidades estão no plano imediato do “saber fazer” e representam a forma operatória do 

conhecimento, elas podem funcionar como descritores de desempenho (CARVALHO JR, 

2011). 

Os descritores elencados não se referem, necessariamente, a conteúdos a serem 

ensinados, mas aos objetivos a serem alcançados. Carvalho JR (2011) destaca que é preciso 

que os estudantes consigam aplicar os conhecimentos adquiridos e sejam capazes de resolver 

situações problemas de forma original e autônoma. 

De acordo com a TAS, uma boa maneira de avaliar se houve evidências de 

aprendizagem significativa é propor problemas não familiares e que não permitam respostas 

memorizadas, como normalmente acontece com testes tradicionais no ensino de óptica. 

Por fim, definidas as características do instrumento de pesquisa, a próxima seção 

abordará sobre o universo da pesquisa e as características da amostra.  

4.1.2 Universo da pesquisa/características da amostra 

 

O universo da pesquisa foi composto por 49 alunos de duas turmas do 2º ano do 

Ensino Médio dos cursos de Técnico Integrado do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará (IFCE). Para estudar nessa instituição, todos os alunos tiveram que 

passar por um rigoroso processo seletivo/vestibular, o que potencializa a evidência de 

predisposição do aluno, um dos critérios fundamentais para que haja aprendizagem 

significativa.  

Como se trata apenas de duas turmas, uma foi escolhida para ser o grupo experimental 

(GE) e a outra para ser a de grupo controle (GC). Nesse caso, o GE foi formado pela turma do 

curso Técnico integrado em eletrotécnica, composta por 16 alunos. Já o GC foi formado pela 

turma do curso Técnico integrado em Informática, composta por 33 alunos. A carga horária 

semanal em ambas as turmas foi de 4 horas. As atividades foram desenvolvidas no decorrer 

de um semestre, tempo destinado para ensino do conteúdo de óptica geométrica, conforme as 

diretrizes do IFCE. Além disso, vale ressaltar que as aulas foram ministradas por professores 

diferentes, sendo que, o professor A ministrou aula no GE e o professor B ministrou no GC. 

Como a intenção dessa pesquisa foi obter um resultado rigoroso e aproximadamente 

controlado, a condição estabelecida foi que o pesquisador não lecionasse no ambiente de 



pesquisa. Essa condição foi estabelecida para que a interferência do pesquisador fosse 

mínima, restringindo-se apenas a observação na sala de aula e a coleta de dados. O objetivo 

dessa restrição fundamenta-se na necessidade de garantir ao resultado dos dados coletados, a 

mínima influência possível atrelada a algum viés do pesquisador.  

O GC teve aulas tradicionais/expositivas e permaneceu disposto em sua própria sala 

como de costume na instituição. Os recursos didáticos utilizados na lista de exercícios foram 

quadro, pincel e o livro texto. Segundo Silva (2017), o modelo de ensino tradicional prioriza o 

mesmo método de comunicação, no qual o professor ocupa a posição de protagonista 

principal, detentor e transmissor da informação. Ainda conforme o autor este modelo teve sua 

importância e ainda tem, pois ele continua sendo o paradigma predominante na maioria das 

escolas brasileiras.  

De acordo com Barros et al. (2004), o ambiente de ensino tradicional, geralmente é 

caracterizado por ser um espaço no qual os alunos demonstram seu aprendizado resolvendo 

problemas padrões, raramente interagem produtivamente, compartimentam o conhecimento e 

trabalham sozinhos, ao invés de articular ideias com seus colegas.  

Já o grupo experimental teve aulas diferenciadas (não convencionais), conforme 

descrito na Seção 4.2.2.  A sala de aula foi organizada em ‘ilhas de aprendizagem’, cujo 

objetivo foi proporcionar mais interação entre os alunos (FIGURA 8). 

 

Figura 8 – Design da sala de aula em ilhas de aprendizagem  

 



                  Fonte: Elaboração própria 
 

Na configuração arquitetônica da sala de aula em ilhas de aprendizagem foram 

colocados computadores como suporte à aprendizagem, de maneira a garantir um computador 

por aluno. Essa estratégia foi pensada para proporcionar que os estudantes, simultaneamente, 

tivessem acesso a informação, pudessem coletar dados de experimentos e respondessem aos 

quizzes.  

Nesse design, o grupo maior foi dividido em subgrupos para possibilitar a exploração 

de avanços educacionais potencializados pelo uso das tecnologias digitais e para proporcionar 

que os alunos pudessem resolver problemas, individualmente ou em grupo, realizar atividades 

práticas e discutir o material de maneira a facilitar a compreensão do conteúdo por aqueles 

que não entenderam. 

A literatura aponta vários benefícios da aprendizagem em times/grupos (COSTA; 

VERDEAUX, 2016; SILVA; SALES, 2017a). Dentre eles destacam-se a facilitação do 

processo de ensino e aprendizagem, cooperação, colaboração, comunicação, participação e a 

integração entre os membros do grupo.  

Isto posto, na seção atual foram destacados alguns aspectos metodológicos referentes 

ao desenvolvimento da presente pesquisa. Doravante, a próxima seção abordará os aspectos 

relacionados à metodologia de ensino aplicada no grupo experimental e os recursos didáticos 

utilizados. 

 

4.2 Metodologia de Ensino 

 

A metodologia de ensino foi baseada na sequência didática proposta por Moreira 

(2001b) denominada de Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS). De acordo 

com o autor, a UEPS é uma sequência didática fundamentada, principalmente, na Teoria da 

Aprendizagem Significativa (TAS). Seus principais objetivos são facilitar a aprendizagem 

significativa de tópicos específicos de conhecimento declarativo
6
 e/ou procedimental

7
 e 

                                                           
6
 Conhecimento declarativo é o conhecimento que pode ser verbalizado, declarado de alguma maneira, refere-se 

ao conhecimento sobre objetos e eventos; é representado mentalmente por proposições e imagens mentais 

(MOREIRA, 2011, p. ). 

7
 Conhecimento procedimental é aquele que consiste de habilidades cognitivas envolvidas no saber fazer algo; é 

o conhecimento sobre como executar ações; estaria representado mentalmente por meio de produções, ou seja, 

regras sobre condições e ações(MOREIRA, 2011, p. ). 



estimular a pesquisa aplicada em ensino, a qual é direcionada diretamente à sala de aula. 

Neste trabalho, a UEPS foi utilizada para potencializar o ensino de tópicos de óptica 

geométrica.  

Quanto à abordagem dos tópicos, Riboldi (2015) propõe que a UEPS aborde o tema 

a ser tratado de uma maneira que desperte a atenção do aluno para a aprendizagem, 

motivando a sua predisposição em aprender, uma vez que é o aluno quem vai decidir se o 

conteúdo apresentado pelo professor será aprendido de forma significativa ou mecânica.  

Considerando as observações propostas por Riboldi (2015), resolveu-se gamificar  

uma UEPS como estratégia para motivar para atitude potencialmente significativa e engajar 

os alunos no cumprimento das missões (atividades propostas). Nesse sentido, a construção e 

aplicação desta UEPS foram realizadas conforme os aspectos sequenciais (passos) 

preconizados por Moreira (2011b).  

O primeiro aspecto sequencial contemplará a definição dos tópicos específicos a serem 

abordados e o contrato didático. Já o segundo aspecto abordará a implementação da UEPS, a 

qual foi dividida em fases/situações. 

4.2.1 Primeiro aspecto sequencial: tópicos específicos e o contrato didático 

 

O objetivo da UEPS foi facilitar a aquisição de significados de conceitos básicos sobre 

tópicos de óptica geométrica: princípios de óptica geométrica, reflexão da luz, refração da luz, 

fenômenos ópticos, e formação de imagens em espelhos planos. Baseado no modelo proposto 

por Parisoto, Moreira e Kilian (2016), inicialmente apresentou-se aos alunos o plano de 

ensino da disciplina e os objetivos a serem alcançados, bem como as regras. 

Com relação ao plano da disciplina, explicou-se que o conteúdo seria dividido em 

fases, cada uma correspondendo a um tópico específico de óptica geométrica. Por 

conseguinte, foi esclarecido que seriam propostas missões (atividades específicas), individuais 

e em times, com peso proporcional ao nível de complexidade para sua realização. Por fim, 

para tornar o plano da disciplina ainda mais claro para os alunos foi utilizada a plataforma 

Help Class Online (FIGURA 9).  

 

Figura 9 –  Design do Help Class Online com o plano da disciplina e informações  

sobre o conteúdo, recursos, avaliação, entre outras 



 
               Fonte: Elaboração própria 

 

Este recurso foi utilizado para que o aluno pudesse acompanhar seu desempenho e 

para auxiliar o professor no gerenciamento da avaliação da aprendizagem, por meio de 

feedbacks imediatos de suas ações logo após o cumprimento de cada missão específica. A 

realização desse controle pelo professor, em atividades gamificadas, foi uma das dificuldades 

apontadas por Domínguez et al. (2013), principalmente no que diz respeito a necessidade de 

feedbacks imediatos. Ademais, essa plataforma possibilitou a inserção de materiais didáticos 

complementares (textos, música, links para os simuladores virtuais, missões propostas, entre 

outras) e a possibilidade do aluno acompanhar online seu processo de avaliação processual 

geral e individual. O conjunto dessas possibilidades justificou a escolha da Help Class Online 

com recurso auxiliar na aplicação desta metodologia de ensino. 

Quantos aos objetivos foi estabelecido que cada aluno deveria cumprir as missões e 

superar os desafios propostos para conquistar a maior pontuação possível. Essa é uma das 

características dos games, em que o objetivo é o motivo que justifica a realização das 

atividades por parte dos jogadores, de maneira que haja intensa concentração para atingir os 

propósitos designados (VIANNA et al., 2013). 

As missões propostas foram divididas em simples e complexas. Entre as missões 

simples foram propostas a construção de um glossário hipertextual
8
, atividade experimental 

                                                           
8
 Esta atividade tem por objetivo a construção coletiva de um glossário de termos técnicos relacionados à área 

de estudo da óptica geométrica para posterior utilização em consultas. 



utilizando prisma óptico, lista de exercícios e simulações computacionais utilizando a 

plataforma PHET
9
.  

Algumas missões mais complexas (situações-problema) foram divididas em missões 

menores em ordem crescente de complexidade, para possibilitar o cumprimento e 

proporcionar aos alunos senso de crescimento e progressão. Esta estratégia consubstancia um 

dos princípios elencados por Moreira (2011b) de que, durante a aplicação da UEPS, as 

situações-problema devem ser propostas em níveis crescentes de complexidade.   

Ao final de cada tópico foram realizados quizzes online (Kahoot e Quizizz) como 

instrumento de valiação formativa (TABELA 1).  

 

Tabela 1 – Relação das avaliações e a porcentagem máxima de cada uma  

para compor a nota final 

 
                                 Fonte: Elaboração própria 

 

Conforme observado na Tabela 1, foi estabelecido que a nota final do aluno seria 

composta pela média aritmética da nota nos quizzes (avaliação formativa) e pela nota da prova 

final (avaliação somativa) individual. Como estratégia de avaliação somativa foi utilizado a 

gamificação do livro didático, cujo objetivo foi possibilitar que o aluno tivesse a opção de 

escolher quais questões responder, considerando as que ele mais se identifica, respeitando 

assim, seu ritmo de aprendizagem. Na Seção 4.2.2.5., discutem-se os aspectos metodológicos 

                                                           
9
 O PHET é uma plataforma, fundada em 2002 pelo Prêmio Nobel Carl Wieman, cujo objetivo é criar e 

disponibilizar simulações computacionais interativas gratuitas de matemática e ciências. Esta plataforma está 

disponível no endereço: https://phet.colorado.edu/pt_BR/. 



dessa estratégia de avaliação. Vale ressaltar que, a pontuação obtida na prova foi transformada 

em notas de zero a dez (TABELA 2).  

 

Tabela 2 – Relação entre a pontuação obtida e a nota equivalente 

 da avaliação somativa  

 
                                    Fonte: Elaboração própria 

 

O sistema de pontos utilizado foi o de pontos de experiência (eXperience Points – XP), 

que consiste na pontuação cedida através da realização das atividades pelo aluno. Desta 

forma, a cada tarefa/questão realizada, o estudante garante uma quantia de XP que, conforme 

vai sendo acumulada é reflletida na evolução do personagem, aumentando seu nível e, 

consequentemente, tornando o aluno apto a superar desafios cada vez mais difíceis (FARDO, 

2013). Nesse sentido, a pontuação da avaliação formativa também teve que ser, 

posteriormente, convertida em notas de zero até dez (TABELA 3).  

 

Tabela 3 – Relação entre a pontuação obtida e a nota  

equivalente da avaliação formativa  



 
                                         Fonte: Elaboração própria 
 

A conversão de pontos em nota, se faz necessário porque o sistema da instituição de 

ensino utiliza notas como referência para avaliar o desempenho dos alunos. A quantidade de 

pontos de cada aluno serviu de parâmetro para que ele pudesse saber seu desempenho, e, 

consequentemente, compará com o dos outros alunos. Por meio dessa estratégia, o estudante 

pôde obter informações sobre o seu progresso e o quanto faltava para alcançar seu objetivo.  

Por conseguinte, vale lembrar que todas as missões foram regidas por regras claras 

(contrato didático). A função das regras foi definir a maneira pela qual o aluno deveria se 

comportar para possibilitar a organização de suas ações para o cumprimento dos desafios 

propostos (VIANNA et al., 2013). Os objetivos das missões foram facilitar a conquistas de 

pontos e despertar a voluntariedade do aluno em participar, uma vez que essa é uma das 

principais características dos jogos. A participação voluntária implica a aceitação de todas as 

regras, objetivos e feedbacks (MCGONIGAL, 2011).  

Por fim, definidos os objetivos e as regras, o próximo aspecto sequencial foi definir as 

situações relacionadas à implementação da UEPS. 

4.2.2 Segundo aspecto sequencial: implementação da UEPS 

 

O segundo aspecto sequencial aborda as situações da implementação da UEPS em sala 

de aula. Esta etapa aborda a situação inicial, organizadores prévios, situações-problema 



iniciais, processo de ensino, aprofundando de conhecimentos em nível de maior 

complexidade, avaliação de aprendizagem e a revisão/encontro final integrador.  

4.2.2.1 Situação inicial  

 

 Após os esclarecimentos sobre o contrato didático, foram criadas/propostas situações 

para instigar o aluno a externalizar seus conhecimentos prévios, os quais são supostamente 

relevantes para a aprendizagem significativa dos tópicos de óptica geométrica. Nesse sentido, 

inicialmente foi realizado um Kahoot (quiz online) com o grupo sobre fundamentos de óptica 

geométrica, enfatizando questões como: o que é a luz e qual a sua natureza (FIGURA 10).  

 

Figura 10 – Kahoot sobre fundamentos de óptica para verificar os 

conhecimentos prévios dos alunos 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

O Kahoot é considerado uma ferramenta de avaliação gamificada porque ele incorpora 

alguns elementos de games como: feedback imediato, níveis, pontuação, entre outros.  No 

caso desta pesquisa ele foi utilizado como instrumento de avaliação diagnóstica/formativa, 

mas dependendo dos objetivos a serem alcançados, ele também poderá ser utilizado como 

instrumento de avaliação somativa (SILVA et al., 2018). 

Durante a aplicação do Kahoot, à medida que os alunos iam respondendo as questões, 

o professor fez, nos casos em que sentiu necessidade, comentários sobre a questão antes de 

partir para a próxima. A tela de projeção do Kahoot ficou ao lado do quadro, o que 

possibilitou que em momentos de dúvidas, o professor pudesse escrever o questionamento dos 

alunos.  



Em seguida, foi solicitado que eles construíssem um glossário hipertextual com termos 

técnicos relacionados à área de estudo da óptica geométrica, para posteriormente ser utilizado 

em consultas por eles mesmos. Essa atividade foi realizada coletivamente na plataforma. O 

objetivo dessa etapa foi verificar se os alunos já possuíam algum conhecimento prévio 

relevante sobre óptica geométrica.  Esta etapa ocupou, assim, a primeira aula
10

 da UEPS. 

 

4.2.2.2 Situações-problema iniciais 

Considerando o conhecimento prévio do aluno, foram propostas situações-problemas, 

em nível bem introdutório (nível básico), cujo objetivo foi preparar o terreno para a 

introdução do conhecimento científico que se pretendia ensinar.  Nesse sentido, para refletir 

sobre o assunto, foi exibido um documentário do Jornal Nacional sobre problemas gerados 

com a construção de um prédio com espelhos côncavos em Londres.   

 

Figura 11 – Representação do comportamento óptico do prédio exibido no jornal  

 
Fonte: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/09/predio-reflete-luz-do-sol-

e-jornalista-frita-ovo-na-calcada-em-londres.html 
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 Neste artigo, o termo aula refere-se ao encontro de 100 minutos, o que corresponde a duas horas aula de 50 

minutos. 
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A construção do edifício de 37 andares, com aproximadamente 180 metros de altura, 

acabou “virando” um gigantesco espelho côncavo refletindo a luz do sol e concentrando em 

um pequeno ponto na calçada, o que, consequentemente, elevou a temperatura local.  

A partir de situações do cotidiano como esta, foram propostas situações-problema para 

serem respondidas individualmente em um questionário e, logo após, foram discutidas e 

explicadas na sala de aula pelos alunos, em grupos, com mediação docente. O objetivo da 

discussão foi ouvir a opinião do grupo, estimular a curiosidade sobre o assunto, sem a 

necessidade de revelar a uma resposta final.  

Por fim, o professor solicitou que eles desenhassem em uma folha cinco posições da 

formação de imagens em espelhos esféricos. Durante a execução dessa atividade o professor 

da disciplina colocou a música “Vou colocar o objeto” de autoria do professor Pachecão 

(APÊNDICE B). O desenvolvimento desta atividade foi realizado em duas aulas. 

 

4.2.2.3 O processo de ensino 

 

Nessa fase, inicialmente foram realizadas exposições orais para apresentar o 

conhecimento científico sobre a óptica geométrica. Desta forma, abordaram-se os aspectos 

mais gerais relacionados aos princípios da óptica, inclusive foi apresentado um panorama do 

conteúdo, dando uma visão do todo, especificamente do que é mais importante na unidade de 

ensino.  

Logo em seguida, nas aulas seguintes, foram abordados assuntos mais específicos: 

fontes de luz, cor de um corpo, princípio de propagação retilínea da luz, sombra, penumbra, 

sistemas ópticos, fenômenos relacionados com a reflexão e refração da luz e formação de 

imagens.  

Como estratégia de ensino, além da exposição oral, foram utilizados recursos 

tecnológicos como objetos de aprendizagem e simulações computacionais, ancorados na 

plataforma PHET (FIGURA 12).   

 

Figura 12 – Simulador de reflexão e refração da luz 



 
Fonte: Elaboração própria 

 

Este recurso foi escolhido por possibilitar, entre outros, a simulação de dois 

fenômenos acontecendo simultaneamente: reflexão e refração. Ademais, foram propostas 

atividades investigativas em grupo de quatro alunos, ambas enfatizando a negociação de 

significados. O desenvolvimento desta atividade foi realizado em três aulas. 

4.2.2.4 Aprofundamento dos conhecimentos em nível de maior complexidade 

 

Inicialmente, nessa fase foi trabalhada outra música de autoria do professor Pachecão 

cujo título é “Bateu, bateu e entrou” (APÊNDICE C).  Em seguida, houve aula de atividades 

experimentais no laboratório de Física utilizando prisma óptico e lazer. A missão dada foi que 

os alunos, em times, calculassem o desvio da luz ao passar pelo prisma. Para isso, eles se 

reuniram em pequenos grupos para discussão sobre o tema. Ao final, foi solicitado que eles 

resolvessem um questionário, em nível mais complexo do que os anteriores, integrando os 

diferentes fenômenos relacionados à luz e a sua propagação. Os produtos dessa atividade 

foram entregues ao professor ao final da aula. O desenvolvimento desta atividade foi 

realizado em duas aulas. 

Na aula seguinte foi realizada a exposição didática sobre lentes e instrumentos ópticos. 

Nessa etapa, antes das atividades e da explicação do conteúdo, o professor utilizou lentes e 

questionou sobre algumas características das lentes. O objetivo dessa indagação foi instigar e 

despertar a curiosidade do aluno (FIGURA 13).   

 

Figura 13 – Atividade investigativa com a utilização de lentes para despertar a curiosidade dos 

alunos 



 

Fonte: Elaboração própria 
 

As perguntas feitas tiveram como objetivo investigar os conhecimentos prévios do 

grupo a respeito das lentes e de instrumentos ópticos. Após esta etapa, discutiu-se sobre as 

características das imagens formadas por lentes convergentes e divergentes.  Os produtos 

dessa atividade foram entregues ao professor ao final da aula. O desenvolvimento desta 

atividade foi realizado em duas aulas. 

4.2.2.5 Avaliação  

 

Foram realizadas dois tipos de avaliação: formativa e somativa. Para a avaliação foram 

considerados as pontuações do quizzes (TABELA 3) aplicados ao final de cada tópico, ao 

longo de sua implementação da UEPS. Um dos quizzes utilizados foi o Quizizz, cuja escolha 

justifica-se por apresentar ranking instantâneo do desempenho e possibilitar que o aluno crie 

seu avatar
11

. Não obstante, diferentemente do Kahoot que tem o tempo de resposta bem 

limitado com no máximo 120 segundos por questão, o Quizizz possibilita um tempo de 

resposta bem maior, o que é adequado quando se trata de questões bem mais complexas 

(FIGURA 14).   

 

Figura 14 – Resultados parcial em andamento do Quizizz  
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 Um avatar é o ser (personagem) que representa o jogador em um mundo virtual (FARDO, 2013, p. 52) 



 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Este tipo de avaliação foi proposta com a intenção de oportunizar o fornecimento das 

evidências de aprendizagem significativa do conteúdo trabalhado.  

Quanto a avaliação somativa, foi proposta a gamificação do livro didático. Nessa 

proposta, inicialmente foi escolhido um livro didático que não fosse o livro texto utilizado 

pelos alunos. Nesse caso, o livro escolhido foi o livro Física 2 dos autores Guimarães, 

Piqueira e Carron, publicado pela editora Ática em 2014. Os motivos que justificam a escolha 

desse livro foram:  

a) Ser do mesmo nível do livro texto utilizado pelos alunos. 

b) Ter uma lista de situações-problemas considerável. 

c) Ter uma quantidade suficiente e disponível na instituição para ser utilizado por 

todos os alunos. 

Para aplicação dessa proposta, inicialmente o professor selecionou as 43 situações-

problema do livro, em seguida classificou as questões em três níveis (básico, intermediário e 

avançado) de acordo com a complexidade para resolver (TABELA 4).  

 

Tabela 4 – Relação das questões por nível com a pontuação correspondente 



 

Fonte: O próprio autor. 

 

A questão 8.1 significa que é situação-problema 1 do capítulo 8, já a questão 9.15 

significa que é a situação-problema 15 do capítulo 9, e assim sucessivamente. A missão 

proposta para o aluno foi a de que ele deveria conquistar 10.000 pontos resolvendo as 

questões de nível básico, intermediário ou avançado, só que para isso ele poderia optar por 

quais questões responder, respeitando assim o seu ritmo e estilo de aprendizagem. O tempo 

determinado para o cumprimento dessas missões foi de 60 minutos. Esta avaliação foi 

composta por questões subjetivas e objetivas, cujo propósito foi proporcionar que os alunos 

expressassem livremente sua compreensão sobre o conteúdo ensinado, de maneira que 

pudesse evidenciar captação de significados. Após a avaliação somativa individual foi 

realizada uma aula expositiva dialogada integradora final. 

 

4.2.2.6 Encontro final integrador 

 

Nessa aula, foi retomado todo o conteúdo ensinado, revisão dos conteúdos e os 

questionários aplicados. Destacou-se os fundamentos da óptica geométrica, fenômenos 



relacionados à reflexão e refração da luz, chamando a atenção para o potencial descritivo e 

explicativo dos fenômenos. Ademais, enfatizaram-se algumas dificuldades inicialmente 

encontradas na compreensão dos fenômenos e superação após a aprendizagem da teoria 

científica.  

Isso posto, no presente capítulo foram destacados alguns aspectos metodológicos 

referentes a metodologia de pesquisa e de ensino pertinentes ao desenvolvimento deste 

trabalho. Doravante, a próxima seção abordará o corpus de apresentação e análise dos 

resultados, o qual envolverá um conjunto de respostas obtidas por meio de questionários, no 

pré-teste e no pós-teste.  



5  APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar e discutir os resultados obtidos na 

investigação, por meio de instrumentos de coletas de dados do pré-teste e pós-teste, 

comparando o desempenho dos alunos do grupo experimental e do grupo controle e, avaliar se 

a metodologia proporcionou motivação dos alunos. Vale ressaltar que a coleta de dados só foi 

iniciada após a obtenção do parecer do Comitê de Ética (APÊNDICE J). 

 

5.1 Resultados e discussão dos testes  

 

Conforme descrito na Seção 4.2., a pesquisa foi realizada em duas turmas da disciplina 

de óptica geométrica do IFCE, denominadas grupo experimental (GE) e grupo controle (GC), 

durante o primeiro semestre de 2018.  Em ambos os grupos foram aplicados testes em dois 

momentos: antes do início das aulas, denominado pré-teste, e após o encerramento do 

conteúdo, denominado pós-teste.  

O pré-teste foi aplicado em 15 alunos do GE e 31 alunos do GC. Já no pós-teste, 

apenas 13 alunos do GE e 28 alunos do GC responderam às questões. Considerando que nem 

todos os alunos responderam o pré-teste e/ou o pós-teste, decidiu-se utilizar apenas os dados 

referentes aos alunos que responderam aos dois (pré-teste e pós-testes), a fim de propiciar 

isonomia nas condições. Dessa forma, a amostra analisada ficou com 13 alunos do GE e 28 

alunos do GC (TABELA 6).  

Para analisar os resultados dos dados do experimento em ensino, foi utilizada como 

ferramenta a estatística. De acordo com Moreira (2011a), uma boa estratégia para melhor 

abordar a questão da análise dos dados é considerar a estatística antes de coletar os dados, 

evitando-se assim, que os números obtidos não tenham muito a ver com as questões ligadas. 

Dessa forma, antes da apresentação do conteúdo, os alunos foram orientados a 

responderem o pré-teste (APÊNDICE D) com 10 questões. Além disso, é importante destacar 

que, antes da aplicação dos testes (pré-teste e pós-teste) todos os alunos dos grupos (controle e 

experimental) foram informados com antecedência de que seu desempenho, tanto no pré-teste 

quanto no pós-teste, não teria efeito nas notas da disciplina.  

As respostas dos testes foram tabuladas da seguinte maneira: as respostas corretas 

receberam atribuição de 1 ponto (escore) e as incorretas receberam pontuação zero. Para o 

cálculo do desempenho de cada estudante foi considerado a porcentagem do total de pontos 



obtidos. No Apêndice F é apresentada uma síntese dos resultados obtidos no pré-teste dos 

grupos (controle e experimental), considerando assim, o resultado individual e a porcentagem 

de acertos por questão.  

Para verificar se antes da implementação da metodologia os dois grupos eram 

semelhantes, os resultados obtidos no pré-teste foram submetidos a procedimentos 

estatísticos. Inicialmente, a partir do desempenho dos alunos no pré-teste, foi analisado um 

teste para verificar se os dados apresentam uma distribuição normal ou não. A normalidade 

dos dados foi testada por meio do teste de Shapiro-Wilk (TABELA 5).   

 

Tabela 5 – Resultados do teste de normalidade do pré-teste 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Os resultados demostraram uma diferença significativa do p-valor entre os grupos 

controle (p=0,630) e experimental (p=0,050). Considerando que se tratar de uma amostra 

relativamente pequena (N <30), estes resultados mostraram indícios de que os dados não 

apresentam uma distribuição normal, o que aponta, portanto, a utilização de uma estatística 

não-paramétrica. Deste modo, resolveu-se utilizar o teste U de Mann-Whitney, escolhido por 

se mostrar mais adequado a esse tipo de pesquisa, a qual pretende comparar duas amostras 

independentes
12

, relativamente pequenas e cuja distribuição não é normal e/ou não é 

homogênea. Para isso, foram formuladas duas hipóteses: 

 

H0 ou hipótese nula: inicialmente não existe diferença estatística entre o desempenho 

do grupo controle e o desempenho do grupo experimental. 

H1 ou hipótese alternativa: inicialmente existe diferença estatística entre o 

desempenho do grupo controle e o desempenho do grupo experimental. 

 

Os resultados obtidos no teste foram submetidos a procedimentos estatísticos para 

evidenciar se há ou não diferenças significativas entre o conhecimento prévio dos grupos 

(controle e experimental) antes do tratamento (TABELA 6). 
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 O termo independente significa que os alunos pertencentes ao grupo experimental não são os mesmos 

pertencentes ao grupo controle. 



 

Tabela 6 – Resultado do teste U de Mann-Whitney para o pré-teste 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O teste U de Mann-Whitney mostrou que os grupos, na ocasião do pré-teste, não 

apresentaram diferenças significativas (U = 148, p = 0,341). Estes resultados apontaram a 

rejeição da hipótese alternativa por apresentar um valor que está acima do referencial de 

significância estipulada (p > 0,05). Com base nestas informações pode-se afirmar que, 

inicialmente, os grupos eram estatisticamente semelhantes. Analogamente a pesquisa de Costa 

e Verdeaux (2016), o resultado evidenciou que os grupos podem ser considerados 

razoavelmente equivalentes em termos de conhecimentos prévios. Portanto, o pré-teste pôde 

ser usado como indicador da homogeneidade inicial dos grupos.  

Constatada a equivalência entre os grupos, foi realizada a intervenção didática no 

grupo controle com aulas expositivas, e no grupo experimental com aulas gamificadas, 

conforme descrito na Seção 4.2. Ao final da intervenção foi aplicado o pós-teste em ambas os 

grupos. Vale destacar que todos os alunos foram avisados sobre o teste com uma semana de 

antecedência, e também foi esclarecido que o pré-teste e o pós-teste não teriam nenhum efeito 

na nota final do aluno na disciplina. No Apêndice F é apresentado uma síntese dos resultados 

obtidos no pós-teste do GC e do GE, considerando o resultado individual e a porcentagem de 

acertos por questão. 

Para verificar se houve diferença de aprendizagem entre o GC e o GE, foi realizado o 

teste U de Mann-Whitney comparando a porcentagem de acertos de cada grupo no pós-teste 

(TABELA 7).   

 

Tabela 7 – Resultado do teste U de Mann-Whitney para o pós-teste  

 



 
Fonte: Elaboração própria 

 

O teste U de Mann-Whitney mostrou que após a intervenção os grupos (GC e GE) 

apresentaram diferenças significativas na ocasião do pós-teste (U = 83, p = 0,005 ). Os 

resultados obtidos apontaram que houve influência significativa da metodologia de ensino 

gamificada na aprendizagem dos alunos, quando comparada com a metodologia tradicional.  

Baseado nos pressupostos de Moreira (2011a) essa diferença significativa evidencia o 

efeito do tratamento no desempenho do grupo experimental.  

Evidenciado que a gamificação da UEPS aplicada no GE contribui significativamente 

para a prendizagem dos alunos, resolveu-se mensurar/calcular qual foi o ganho de 

aprendizagem dos grupos (controle e experimental). Para isso, foi realizado um teste de ganho 

normatizado (Equação 1), modelo proposto por Hake (1998) e que recentemente vem sendo 

utilizado em pesquisas envolvendo aprendizagem ativa no ensino de Física (BARROS et al., 

2004; LAUBERSHEIMER; RYAN; CHAMPAIGN, 2016; ARAUJO et al., 2017; MULLER 

et al., 2017; TOLENTINO; ROLEDA, 2017; PAIVA et al., 2018).    

O cálculo do ganho normatizado é dado pela seguinte equação: 

 

 

%pré%

%pré%pós






100
g  

(Equação 1) 

 

Onde g é o ganho normatizado, %pós é a porcentagem de acerto pós-teste aplicado 

após a implementação da metodologia, %pré é a porcentagem de certo do pré-teste aplicado 

antes da intervenção, e 100% é a porcentagem máxima de acertos possível de ser alcança.  

O numerador da Equação 1 diz respeito ao ganho absoluto/efetivo obtido pelo aluno, 

já o denominador corresponde ao limite do rendimento que pode ser alcançado. Nesse caso, 

os valores de g podem variar de 0% até 100%, ou seja, entre 0 e 1. De acordo com Hake 

(1998) e Araujo et al. (2017) os ganhos normatizados podem ser classificados em três classes: 



baixo, médio e alto. O ganho baixo é apresentado quando com valores de g < 0,30. O ganho 

médio apresenta valores no intervalo 0,30 ≤ g <0,70. Já o ganho normatizado é considerado 

alto quando apresenta valores de g ≥ 0,70.  

Os ganhos normatizados obtidos pelos grupos (controle e experimental) foram 

calculados considerando a porcentagem de acertos no pré-teste e pós-teste (TABELA 8).  

 

Tabela 8 – Resumo dos resultados do desempenho dos grupos controle e experimental  

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Considerando os critérios de Hake (1998) e Araujo et al. (2017), observa-se que o GE 

obteve ganho médio (g = 0,38), o que é compatível com os resultados obtidos com a aplicação 

de metodologias de aprendizagem ativa (HAKE, 1998;     BARROS et al., 2004; ARAUJO et 

al., 2017; LAUBERSHEIMER; RYAN; CHAMPAIGN, 2017; TOLENTINO; ROLEDA, 

2017; PAIVA et al., 2018).    

Especificamente, a gamificação como estratégia de aprendizagem ativa é uma área, 

das pesquisas em ensino, ainda incipiente, principalmente no ensino de Física (SILVA; 

SALES, 2017b), sendo encontrados registros na literatura em duas pesquisas quantitativas 

(LAUBERSHEIMER; RYAN; CHAMPAIGN, 2017; TOLENTINO; ROLEDA, 2017) que 

calcularam o ganho normatizado em atividades gamificadas. 

Laubersheimer, Ryan e Champaign (2017) registraram ganhos de 0,36, porém em suas 

pesquisas eles isolaram os alunos com ganhos negativos, por acreditarem que alguns alunos 

não levaram a tarefa a sério. Apesar disso, os autores consideram tais resultados encorajadores 

para atividades gamificadas. Não obstante, como nesta pesquisa a amostra foi relativamente 

pequena, vale destacar que os alunos com ganhos negativos não foram eliminados como 

fizeram Laubersheimer, Ryan e Champaign (2017). Portanto, os efeitos oriundos desta 

diferença na metodologia do cálculo de ganho não podem ser desconsiderados, pois, caso os 

alunos com ganhos negativos fossem eliminados, o ganho normatizado nesta pesquisa seria 

bem maior. A descrição detalhada dos ganhos individuais, considerando a porcentagem de 

acertos no pré-teste e pós-teste, encontra-se no Apêndice G.  

Destacando que o uso da gamificação pode ter um efeito significativo sobre a 

realização de alunos em Física, Tolentino e Roleda (2017) apresentaram resultados com 



ganho normatizado médio de 0,27. Diferentemente dos estudos de Laubersheimer, Ryan e 

Champaign (2017), os autores não esclarecem se eles isolaram ou não, os alunos com ganhos 

negativos.  

Por conseguinte, vale ressaltar que os valores encontrados por Laubersheimer, Ryan e 

Champaign (2017) e Tolentino e Roleda (2017) referem-se a valores da literatura 

internacional. Pelo que se percebe (TABELA 8), o GE apresentou ganhos um pouco acima 

desses valores. Conforme Barros et al. (2004) e Araújo et al. (2017), os valores dos ganhos 

normatizados registrados na literatura internacional devem ser considerados com o devido 

cuidado, uma vez que os diferentes contextos, em que as metodologias de aprendizagem ativa 

forem aplicadas, podem deslocar os valores de ganho. 

Já com relação aos métodos de ensino convencionais (aulas puramente expositiva), 

Barros et al. (2004) destaca que a literatura internacional aponta que os valores de g que 

variam entre 0,1 e 0,2. Nesta pesquisa, o ganho do GC (g =0,11) está dentro desta faixa 

(TABELA 8), o que significa que este grupo também teve um ganho normatizado compatível 

com o de metodologias tradicionais. A comparação entre os resultados dos grupos (GC e GE) 

serão discutidos adiante.  

5.1.1 Comparação entre os resultados por questão e entre os ganhos normalizados dos 

dois grupos  

 

Nesta seção serão abordados e discutidos os resultados do desempenho do grupo 

controle (GC) e do grupo experimental (GE) em cada questão, tanto no pré-teste quanto no 

pós-teste (GRÁFICO 1). Além disso, serão ressaltados quais foram os itens que os alunos 

tiveram maior grau de dificuldade, os que eles mais acertaram e os objetivos a serem 

alcançados em cada, conforme consta no quadro de descritores (APÊNDICE E).  

 

Gráfico 1 – Desempenho por questão do grupo experimental (GE) e do grupo controle (GC) no 

Pré-teste e Pós-teste  



 

Fonte: Elaboração própria 

 

A questão 1 teve como objetivo verificar se os alunos desenvolveram habilidades em 

dominar a linguagem científica para possibilitar a construção de uma argumentação 

consistente. Os resultados mostraram que os dois grupos apresentaram um desenvolvimento 

moderado dessa habilidade. Isto se tornou mais evidente porque esta foi a questão que obteve 

a menor diferença na porcentagem de acertos no pós-teste entre os dois grupos (60,7% do GC 

contra 61,5% do GE). Estes resultados vão de encontro aos resultados encontrados por 

Albuquerque, Santos e Ferreira (2015), ao evidenciarem que apesar do esforço para ensinar 

conceitos científicos, parte dos alunos continuaram apresentando dificuldades para incorporar 

a linguagem científica a ser utilizado nas explicações dos fenômenos ópticos. 

Todavia, com relação aos ganhos (GRÁFICO 2), o GE obteve ganho normatizado (g = 

0,44) bem superior ao GC (g = 0,07). Acredita-se que essa discrepância no ganho tenha sido 

influenciada pela metodologia de ensino aplicada. Segundo Gircoreano e Pacca (2001) e 

Aguiar (2009) algumas noções intuitivas sobre a formação de imagens em espelhos planos 

acabam persistindo, não sendo facilmente deslocadas, principalmente em cursos tradicionais 

cujo enfoque se restringe ao estudo de aspectos geométricos.  

 

Gráfico 2 – Comparativo do ganho normatizado entre os grupos experimental e controle 



 

Fonte: Elaboração própria 

 

O objetivo da questão 2 foi aferir se os alunos demostraram capacidade de confrontar 

interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum. Os resultados 

mostraram que esta foi a questão com menor porcentagem de acertos do GE, tanto no pré-

teste (15,4,1%) quanto no pós-teste(23,1%), e também com o menor ganho (ou nenhum 

ganho) do GC (g = - 0,19). Isto significa que, apesar do pequeno ganho do GE (g = 0,09), de 

maneira geral, em ambos os grupos, mesmo após as intervenções, os alunos ainda continuam 

encontrando dificuldades em confrontar interpretações científicas com interpretações 

baseadas no senso comum. Tais resultados vão de encontro aos pressupostos de Gircoreano e 

Pacca (2001), ao destacarem que as ideias prévias, que compõem o modelo de pensamento 

espontâneo do aluno, são fortemente estabelecidas, resistentes e coerentes com o 

conhecimento do senso comum, o que acaba dificultando a aprendizagem de novos conceitos, 

principalmente, quando estes são confrontados com interpretações científicas.  Segundo Silva, 

Sales e Alves (2018) apesar dos conhecimentos prévios serem responsáveis por facilitar o 

processo de desenvolvimento cognitivo do aluno, sua influência poderá, em alguns casos, 

dificultar e proporcionar lentidão, servindo de obstáculo ou conduzindo o aluno ao erro. Por 

fim, Gircoreano e Pacca (2001) destacam que a compreensão de alguns fenômenos, conceitos 

e premissas usadas na óptica geométrica não são tão simples como parecem e muito menos 

óbvios para os estudantes. 

A questão 3 teve como objetivo verificar se, após a intervenção, os alunos foram 

capazes de compreender que a cor de um objeto também depende de fenômenos decorrentes 

da interação da luz com a matéria. Os resultados mostraram que, apesar da alta porcentagem 



de acertos em ambos os grupos (76,9% do GE e 64,3% do GC), observa-se que neste item o 

ganho do GC (g = 0,24) foi superior ao do GE, uma vez que este não obteve ganho (g = 

0,00). Acredita-se que o ganho nulo do GE possa ter sido influenciado pelo fato de que este 

tipo de questionamento (sobre a coloração de um objeto quando submetido a uma iluminação 

diferente da luz branca) seja um assunto bastante discutido nos livros didáticos de Física. 

Desta forma, a boa porcentagem de acertos no pós-teste indica, conforme pontuam Ribeiro e 

Verdeaux (2013), que este tipo de situação-problema envolvendo pigmentos puros e luzes 

monocromáticas, diferentes das condições cotidianas, evidencia que o estudante tenha 

compreendido as noções de adição e subtração de cores, como também o conceito de cores 

complementares. 

A questão 4 teve como objetivo verificar se os alunos desenvolveram habilidades de 

identificar as principais características de fenômenos físicos fundamentais, relacionados à 

óptica geométrica. Os resultados mostraram que este foi o item que apresentou a maior 

semelhança nos resultados, tanto na porcentagem de acertos no pré-teste e no pós-teste, 

quanto no ganho normatizado, (g = 0,44) do grupo experimental e (g = 0,38) do grupo 

controle. Segundo Ribeiro e Verdeaux (2012) os livros didáticos de Física voltados para o 

ensino médio costumam dar bastante ênfase, especificamente, aos tópicos relacionados a 

identificação de fenômenos relacionados a reflexão e refração da luz. Dessa forma, acredita-se 

que este resultado tenha sido influenciado por isto, o que permite inferir que a diferença de 

metodologia de ensino não influenciou significativamente no desenvolvimento dessa 

habilidade.  

A questão 5 teve como objetivo investigar se os grupos desenvolveram habilidades  

para reconhecer características/propriedades da reflexão e refração da luz e relacioná-las com 

a formação de imagens em diferentes contextos. Conforme os resultados, o GE obteve 61,5% 

de acertos no pós-teste, associado a um ganho de aprendizagem considerado moderado (g = 

0,38), enquanto que o GC obteve apenas 21% de acerto no pós-teste, associado a um ganho de 

aprendizagem baixo (g = 0,07). O baixo desempenho do GC confirma a forte preocupação 

apresentada na literatura por Ribeiro e Verdeaux (2012) a respeito do desenvolvimento de 

habilidades proporcionadas por metodologias tradicionais com aulas expositivas sobre o tema 

formação de imagens, tanto reais quanto virtuais. Dessa forma, acredita-se que a estratégia de 

ensino aplicada no GE contribuiu para o desenvolvimento de habilidades de reconhecer e 

relacionar características das imagens (reais e virtuais). 

A questão 6 teve como objetivo analisar se o grupo desenvolveu habilidades para 

associar os fenômenos ópticos aos diferentes instrumentos/sistemas utilizados para 



melhorar/ampliar a visão. Os resultados mostraram que o GE obteve 76% de acertos e o GC 

69,2%. Todavia, neste item, o GC obteve ganhos de aprendizagem (g = 0,40) superior ao GE 

(g = 0,25). Vale destacar, que esta foi a questão que o grupo controle obteve o maior ganho 

normatizado. Albuquerque, Santos e Ferreira (2015) já haviam destacado a importância de se 

pensar sobre o funcionamento da visão, as condições necessárias para um indivíduo poder 

enxergar e o papel dos fenômenos físicos nesse processo. Dessa forma, a considerável 

porcentagem de acertos dos grupos (GC e GE) associada aos ganhos, evidenciam que houve 

desenvolvimento dessa habilidade em ambos os grupos. 

O objetivo da questão 7 foi verificar se os grupos desenvolveram capacidade de 

associar o funcionamento de equipamentos tecnológicos às características do espectro 

eletromagnético. Esta foi uma das questões com maior porcentagem de acertos (84,6%) da 

experimental no pós-teste e uma considerável porcentagem (60,7%) de acertos no GC. Não 

obstante, com relação aos ganhos de aprendizagem, o GC não obteve ganho algum (g = -

0,17). Já o GE obteve um ganho considerado bom (g = 0,60). Estes resultados divergem dos 

apresentados por Ribeiro e Verdeaux (2013) ao evidenciarem que os estudantes apresentaram 

uma dificuldade notória nas questões ligadas a relação da luz com outras ondas 

eletromagnéticas. Isto posto, acredita-se que a relação entre a alta porcentagem de acertos 

associado a bom ganho, forneça evidências de que houve aperfeiçoamento no GE de 

desenvolver habilidades para associar o ensino de óptica ao desenvolvimento de 

equipamentos tecnológicos e sua relação com as características do espectro eletromagnético.   

A questão 8 teve como objetivo verificar se os grupos desenvolveram capacidade de 

relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação 

usadas na óptica, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem 

simbólica. Os resultados mostraram que, apesar dos dois grupos apresentarem ganho de 

aprendizagem, o GC apresentou limitações no desenvolvimento dessa capacidade, pois obteve 

ganho muito baixo (g = 0,04) e apenas 17,9% de acerto no pós-teste. Considera-se que esta é 

uma habilidade que não é tão trivial de alcançar, pois envolve muito mais do que a simples 

aprendizagem de conceitos. Segundo Gircoreano e Pacca (2001), não se deve esquecer que o 

olho é um sistema refringente devendo ser analisado concomitantemente com a luz e o 

processo de visão, cuja relevância deverá ser considerada, pois é a partir do que vê, que o 

aluno vai interpretar os fenômenos. Nesse sentido, baseado no ganho do GE (g = 0,29) e 

61,5% de acerto no pós-teste, acredita-se que a metodologia aplicada tenha contribuído para o 

desenvolvimento dessa habilidade.   



O objetivo da questão 9 foi verificar se houve desenvolvimento da habilidade dos 

grupos em avaliar, selecionar e interpretar dados e informações representadas de diferentes 

formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema. Os resultados mostraram este foi 

o item que registrou o maior ganho (g= 0,67) e a maior porcentagem de acertos (84,6%) do 

GE. Já o GC obteve ganho muito baixo (g= 0,07), porém com uma boa porcentagem de 

acertos (64,3%) no pós-teste. Estes resultados vão de encontro aos de Sasaki e De Jesus 

(2017), que evidenciaram após a aplicação da metodologia de ensino, que os alunos 

desenvolveram habilidades para perceber que a visualização da imagem não é uma 

característica intrínseca do objeto, mas depende da posição do observador. A partir destes 

resultados, é possível inferir que a metodologia proporcionou evidências do desenvolvimento 

de habilidades como a tomada de decisões para resolver situações-problema.  

A questão 10 teve como objetivo verificar se os grupos desenvolveram a capacidade 

de associar fenômenos ópticos a outras áreas do conhecimento para elaborar propostas de 

intervenção na solução de problemas de ordem social, econômica ou ambiental. Este foi um 

dos itens com pouca porcentagem de acerto no pós-teste, 46,2% no GE e 17,9% no GC. 

Apesar do GE registrar ganho de aprendizagem, este foi muito baixo (g = 0,13). Além disso, 

o GC não obteve ganho nesta questão (g = -0,08). Isto significa que o desenvolvimento dessa 

habilidade não é trivial, uma vez que, considera-se que este objetivo seja um dos mais difíceis 

de ser alcançado.  

Em suma, comparando-se os resultados dos ganhos entre os grupos (GRÁFICO 2), 

percebe-se que o grupo experimental obteve ganhos superiores ao grupo controle nos 

seguintes itens: Q1, Q2, Q4, Q5, Q7, Q8, Q9, Q10. Por outro lado, o grupo controle obteve 

ganhos superiores ao grupo experimental nos itens Q3 e Q6. Estes resultados confirmaram o 

que preconizou Silva (2017, p. 8), destacando que o método tradicional de ensino teve e 

continua a ter sua importância para o processo de ensino, todavia, ele por si só, “já não é mais 

capaz de atender às demandas do aluno contemporâneo, que incorpora cada vez mais 

intensamente a linguagem e as características da cultura digital por meio do fácil acesso à 

informação”. Além disso, tais resultados vão de encontro à pesquisa de Barros et al. (2004), 

ao afirmarem que os resultados de práticas de ensino tradicional/passivo obtêm resultados 

inferiores à práticas que usam modelos de ensino ativo.  

Considerando estes resultados e os apresentados nas seções 5.1, de que a gamificação, 

como estratégia de aprendizagem ativa proporcionou ganho de aprendizagem médio (g = 



0,38), quando comparada com outras estratégias de aprendizagem ativas
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, e considerando 

também que este ganho está acima dos ganhos encontrados em pesquisas que utilizaram e 

implementaram a gamificação, é possível inferir que a gamificação e aplicação da UEPS 

foram consideradas exitosas e forneceram evidências de aprendizagem significativa.  

Por fim, na presente seção foram apresentados os resultados dos testes. Assim sendo, 

na próxima seção serão apresentados e discutidos os resultados da gamificação como 

estratégia para motivar a aprendizagem do aluno. 

 

5.2 Resultados e discussão dos questionários 

 

Para avaliar a motivação do aluno, foi aplicado o modelo de questionário baseado no 

modelo ARCS (Attention, Relevance, Confidence and Satisfaction), desenvolvido por John 

Keller. Este é um modelo centrado na interação, que atualmente são os mais utilizados no 

contexto educacional no que tange à aprendizagem e motivação humana (KELLER, 2006).  

O modelo ARCS foi criado, baseado em pressupostos de teorias que buscavam ajudar 

a entender as relações entre esforço, performance e satisfação (SILVA; DUBIELA; 2014). O 

objetivo do ARCS é medir o nível de motivação de materiais educacionais existentes a partir 

das opiniões dos alunos (SAVI, 2011). Este modelo se propõe a investigar quatro categorias 

(Atenção, Relevância, Confiança e Satisfação) que são essenciais para evidenciar o nível de 

motivação de materiais educacionais existentes. 

O questionário utilizado no ARCS foi o Instructional Materials Motivational Scale 

(IMMS), composto por 36 assertivas distribuídas nas quatro categorias citadas nos parágrafos 

anteriores.  Analogamente às pesquisas de Savi (2011) e Poffo (2016), optou-se por não 

criar/gerar novos itens, mas apenas aproveitar 16 das 36 assertivas, as quais, por necessidade, 

foram adaptadas para que pudessem atingir o objetivo desta pesquisa, que é verificar a 

motivação proporcionada pela gamificação para potencializar a atitude significativa do aluno 

para aprender. A classificação dos itens segue os mesmos critérios anteriormente adotados no 

IMMS (QUADRO 1). 

 

Quadro 1– Instrumento de avaliação da qualidade da motivação baseado no IMMS  

Categoria Assetivas  
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 Dentre essas estratégias de aprendizagem ativa está a Peer Instruction, a qual já está 

consolidada em outros países estando associada ao ensino de Física (ARAUJO et al., 2017). 



Atenção 

Q1 
Houve algo interessante no início das aulas que chamou minha 

atenção. 

Q2 O design da sala de aula é atraente. 

Q3 Aprendi algumas coisas surpreendentes ou inesperadas. 

Q4 

A variedade de recursos utilizados (computador, simuladores, 

exercícios, desafios, quizzes, entre outros) ajudou a manter minha 

atenção nas aulas. 

Relevância  

Q5 
Ficou claro para mim que o conteúdo das aulas está relacionado às 

coisas que eu já conhecia. 

Q6 O conteúdo das aulas é relevante para os meus interesses. 

Q7 
Houve explicações ou exemplos de como as pessoas usam/aplicam o 

conhecimento desta disciplina. 

Q8 O conteúdo desta lição será útil para mim. 

Confiança 

Q9 
Quando examinei pela primeira vez o conteúdo da disciplina, tive a 

impressão de que seria fácil para mim. 

Q10 
Depois de ler as informações introdutórias, fiquei mais confiante por 

saber o que eu deveria aprender durante as aulas. 

Q11 
Ao passar pelas etapas das atividades senti confiança de que estava 

aprendendo o conteúdo. 

Q12 
A boa organização das aulas me ajudou a ter certeza de que eu 

aprendi. 

Satisfação 

Q13 Concluir esta lição com sucesso foi importante para mim. 

Q14 
Concluir os exercícios nesta disciplina me deu uma satisfação de 

realização. 

Q15 
Foi por causa do meu esforço pessoal que consegui avançar na 

aprendizagem, por isso me sinto recompensado. 

Q16 Gostei tanto dessa disciplina que gostaria de saber mais sobre ela. 
Fonte: Adaptado de keller (2009) 

O questionário ARCS apresenta em sua configuração inicial quatro 

categorias/indicadores sobre a qualidade da motivação do aluno no contexto educacional, no 

qual os participantes da avaliação darão respostas conforme seu grau de concordância com a 

assertiva a partir de uma escala Likert de cinco pontos em cada assertiva: ‘Discordo 

totalmente’ (DT), ‘Discordo parcialmente’ (DP), ‘Indiferente’(I), ‘Concordo parcialmente 

(CP), ‘Concordo totalmente (CF). Dessa maneira, os alunos podem indicar se concordam ou 

discordam com a afirmação, designando assim, o grau de concordância.   

Um passo muito importante tomado durante a implementação aplicação do 

questionário ARCS foram o esclarecimento sobre o anonimato do respondente e a 

sensibilização dos alunos para a importância da avaliação da metodologia. Além disso, vale 

ressaltar que no final do questionário foi deixado um espaço para que os alunos, livremente, 



pudessem expressar sua opinião, os pontos positivos e negativos sobre a metodologia 

aplicada. 

O questionário foi aplicado durante a última semana de aula. É importante destacar 

que, a fim de evitar a interferência docente nas respostas, além do anonimato do aluno, o 

questionário foi aplicado na ausência do professor. 

Dos 16 alunos, apenas 15 responderam ao questionário. O aluno A8 não respondeu 

porque esteve ausente nas últimas aulas por motivo de saúde. É importante destacar que a 

nomenclatura dos alunos no questionário (A1, A2, A3...) foi diferente da nomenclatura dos 

alunos no teste (E1, E2, E3...), isto porque foi garantido para os alunos o anonimato das 

respostas do questionário.  

Como foi utilizado apenas 16 itens do IMMS, após a aplicação do questionário, foi 

verificado a consistência interna dos itens selecionados em relação à interferência das 

correlações destes na precisão do conjunto. Vale destacar, que o IMMS, desenvolvido por 

Keller para uso em seu modelo ARCS, já foi validado por meio de testes psicométricos, o que 

aumenta a sua confiabilidade para medir o nível de motivação. Todavia, como algumas 

assertivas foram retiradas, fez-se necessário calcular o coeficiente alfa de Cronbach, que de 

acordo com Savi (2011) é considerado um dos indicadores mais importantes da qualidade de 

uma escala de medida. 

O coeficiente α de Cronbach é calculado pela seguinte equação:  

 

Onde: 

k é o número de Assertivas.  

n é o número de respondentes. 

S²i   é a² variância dos n escores das pessoas a i-ésimo item (i = 1, ..., k). 

S
²
t  é a variância dos totais Tj (j = 1, 2,...,n). 

 

Os valores do coeficiente α de Cronbach podem variar entre 0 e 1, sendo que os 

valores próximos de 0 (zero) indicam baixa consistência interna e os valores próximos de  1 

(um) indicam boa consistência.  Em síntese, para que um questionário tenha consistência 

interna considerável e válida, deve ter valores de α > 0,7 (MOROCO, 2011; SAVI, 2011; 



CAVALCANTE, 2017). De acordo com Silva et al. (2017) através do coeficiente alfa de 

Cronbach é possível verificar a confiabilidade dos dados e se as respostas das assertivas 

tendem a convergir para uma tendência central, uma vez que ele poderá representar a 

distribuição das variáveis de um mesmo fator, e a estabilidade dos resultados proporcionados 

pelo instrumento de medida. Desta forma, a consistência interna das respostas dos itens 

selecionados foram calculadas, utilizando-se o coeficiente alfa de Cronbach (TABELA 9).  

 

Tabela 9 – Teste de confiabilidade dos dados (alfa de Cronbach) 

 
Fonte: Elaboração própria 

  

Com base nesses resultados, pode-se afirmar que o instrumento, conforme o parâmetro 

preestabelecido, foi considerado válido por apresentar α = 0,795. De acordo com o resultado, 

é possível afirmar que o questionário possui alta confiabilidade e que mostrou-se válido para 

investigar o nível de motivação.  

Sendo assim, a análise do questionário será baseada na proposta de Savi (2001) e 

Poffo (2016) que apontaram que a interpretação dos dados deverá está diretamente ligada ao 

formato de resposta dos itens, que, no caso deste trabalho, consiste em uma escala que vai de 

1 até 5. Sendo que, quanto maior for a porcentagem de respostas 4 (Concordo parcialmente) e 



5 (Concordo totalmente) melhor avaliada será o nível de motivação proporcionada pela 

metodologia. 

Sendo assim, doravante será avaliado o nível de motivação da metodologia aplicada 

por meio da percepção dos alunos considerando as quatro categorias: Atenção, Relevância, 

Confiança, e Satisfação. Conforme propõem Savi (2001) e Poffo (2016) serão comparadas as 

frequências de todos os itens para identificar os principais pontos positivos e negativos em 

cada categoria.  

5.2.1 Atenção 

Quanto a categoria Atenção, foram abordadas 4 questões sobre a captura de interesse 

dos estudantes e estímulo à curiosidade para aprender (SILVA; DUBIELA; 2014). O objetivo 

dessa categoria é verificar se a metodologia aplicada proporcionou um nível satisfatório de 

atenção dos alunos durante o período de aprendizagem. De acordo com Savi (2011) e Keller 

(2009) a atenção é um elemento motivacional essencial para a aprendizagem. A seguir é 

apresentado uma síntese das respostas dos alunos referente a esta categoria (GRÁFICO 3).    

 

Gráfico 3: Avaliação da categoria  atenção sobre a qualidade da motivação 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

A primeira assertiva (Q1) teve como objetivo investigar se no início das aulas foi 

realizado alguma atividade que chamasse/despertasse a atenção do aluno. Os resultados 

mostraram que 86,7% dos alunos concordaram totalmente e 13,3% dos alunos concordaram 

parcialmente, ou seja, 100% do grupo concordaram que, de fato, houve algo no início das 

aulas que chamou a sua atenção.  Tal resultado é superior ao encontrado por Poffo (2016) que 

obteve um percentual de 78,95% de concordância. Riboldi (2015) destacou que o tema 

abordado em uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) deve ser tratado 



de maneira que desperte a atenção do aluno para a aprendizagem. Sendo assim, pode-se 

interpretar que a metodologia proporcionou retenção da atenção dos alunos, o que é 

fundamental para o processo de aprendizagem. 

O segundo questionamento (Q2) tratou de avaliar se o design da sala era atraente. 

Conforme os resultados apresentados é possível verificar que 46,7% concordaram totalmente 

e 33,3% concordaram parcialmente, ou seja, houve concordância de 80% do grupo de que o 

design da sala é atraente para proporcionar aprendizagem. Por outro lado, 13,3% discordaram 

parcialmente e 6,6% foi indiferente a esta afirmação. Estes resultados são semelhantes aos 

encontrados por Poffo (2016) que obteve um percentual de 80,70% de concordância e 19,30% 

de discordância.  

Uma hipótese para explicar parte dessa discordância, talvez tenha sido pelo fato dos 

alunos ainda não estarem acostumados ao uso de computadores em sala de aula, o que deve 

ter incomodado alguns. Nesse sentido, o aluno 2 destacou que: 

 

“O professor poderia pedir para os alunos desligarem o computador enquanto não tivesse 

sendo utilizado. Por conta da presença dos computadores os alunos ficam um pouco 

dispersos, fazendo o professor perder o domínio da sala”. 

 

Por meio dessa colocação, é possível inferir que a relação professor-alunos-ambiente 

poderá ser repensada para receber melhorias na interface, bem como a adaptação dos alunos 

com as tecnologias digitais na sala de aula para fins educacionais, o que também é um grande 

desafio na contemporaneidade (SILVA, 2017). Embora as tecnologias façam parte de suas 

vidas, ainda é um grande desafio incorporá-las de maneira eficaz no ensino, seja pela falta de 

recursos, pela qualificação dos professores ou até mesmo por resistência por parte de alguns 

alunos. 

Por outro lado, apesar de uma pequena parte do grupo não concordar com este item, 

isso não reflete a opinião da maioria, que concordou que o design da sala era atraente para 

proporcionar aprendizagem. Nesse sentido, alguns alunos destacam:  

 

“Os recursos utilizados são bastante interessantes, pois deixa um clima para estudo melhor, 

do que somente dar aula e depois aplicar provas” (Aluno 7). 

“A metodologia em si, com o uso da tecnologia faz com que os alunos despertem o interesse 

de forma ampla, tal coisa está associada à juventude, além de que os quizzes estimulam o 

raciocínio lógico” (Aluno 12). 



 

Por fim, os resultados permitiram concluir que o design da sala proposto é atraente, o 

que poderá potencializar a aprendizagem.  

Quanto à assertiva 3 (Q3) apresentada aos alunos (Aprendi algumas coisas 

surpreendentes ou inesperadas.), é possível verificar que 100% do grupo concordou com essa 

afirmação, sendo que 53,3% concordaram totalmente e 46,7% concordaram parcialmente. 

Este resultado vai de encontro à afirmação de Savi (2011), o qual destacou que novos 

obstáculos, situações e variações de atividades são importantes para minimizar a fadiga do 

jogador e oferecer uma experiência que mantenha sua vontade de continuar jogando, portanto, 

tal estratégia deve ser bem planejada. Isto posto, acredita-se que o cuidado em propor 

atividades surpreendentes/inesperadas instigou a curiosidade dos alunos, que segundo Poffo 

(2016), pode provocar vontade de realizar alguma atividade do próprio interesse do aluno. 

A quarta assertiva dessa categoria (Q4) teve como objetivo verificar se a variedade de 

recursos utilizados (computador, simuladores, exercícios, desafios, quizzes, entre outros) 

ajudou a manter a atenção do aluno nas aulas. De acordo com os resultados é possível 

verificar que a maioria (93,4%) dos alunos concordou que a variedade de recursos ajudou a 

manter a atenção nas aulas. Sendo que, 66,7% concordaram totalmente e 26,7% concordaram 

parcialmente. Este resultado foi um pouco superior ao encontrado por Poffo (2016), que 

obteve 82,45% de concordância dos alunos. Ambos os resultados são positivos e 

evidenciaram que as atividades, conteúdos e recursos utilizados ajudaram a manter a atenção 

do aluno, que é uma condição inicial para motivar a aprendizagem.  Nesse sentido, dois 

alunos destacaram: 

 

“O sistema de quizzes estimulam o aluno a se manter estudando, pois não sabemos 

quando vai haver quiz”(Aluno 9). 

 

“Interação virtual com instrumentos diversos, e os exercícios estimulam o aprendizado” 

(Aluno 2). 

 

Por fim, embora a atenção tenha sido bem avaliada, ela é uma condição necessária, 

mas não suficiente para que haja motivação dos estudantes, por isso, é importante que os 

conteúdos, além de despertarem a atenção dos alunos, sejam relevantes.  

 



5.2.2 Relevância 

 

A relevância é a segunda categoria do ARCS, cujo objetivo é investigar se o conteúdo 

ensinado está intimamente ligado às necessidades ou interesses pessoais dos alunos para 

produzir uma atitude positiva durante o processo de aprendizagem. Segundo Savi (2011, p. 

108) o aluno precisa perceber que a proposta educacional é importante para o seu futuro 

profissional ou acadêmico, pois, “quantas vezes vemos estudantes perguntarem por que tenho 

que estudar isso?”. Dessa forma, verifica-se a importância de que antes do professor tentar 

convencer seus alunos, ele mesmo deve crer na relevância do conteúdo para o seu público-

alvo. Nesse sentido, Sales (2005, p.23) enfatizou que para o professor poder “ensinar algo a 

um aluno, este deve ter qualquer motivo para aprender”. 

A seguir serão apresentados os resultados desta categoria, que agrupou quatro 

assertivas (GRÁFICO 4).  

 
Gráfico 4: Avaliação da categoria  relevância sobre a qualidade da motivação 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

A quinta (Q5) questão teve como objetivo detectar se ficou claro para o aluno que o 

conteúdo das aulas está relacionado às coisas que ele já conhecia. Os resultados indicaram que 

o nível de concordância foi de 100%, sendo que 33,3% concordaram parcialmente e 66,7% 

concordaram parcialmente. Acredita-se que a boa aceitação desse item esteja ligada ao fato, 

de que nesta pesquisa, foram considerados os pressupostos da Teoria da Aprendizagem 

Significativa (TAS), os quais consideram que o fator isolado mais importante, que influencia 

a aprendizagem é o que o aprendiz já sabe (AUSUBEL (1987). Sendo assim, é possivel inferir 

que a relação entre o novo conteúdo e os conhecimentos prévios dos alunos é uma variável 



que influenciará a motivação do discente, sendo portanto, relevante para o processo de 

aprendizagem.  

O propósito da sexta assertiva (Q6) foi investigar se o conteúdo das aulas foi relevante 

para o interesse dos alunos. Conforme é possível verificar (GRÁFICO 4), a maioria dos 

alunos concordaram (86,7%) com esta assertiva, sendo que, 26,7% dos informantes 

concordaram totalmente e 60% concordaram parcialmente, sendo assim, houve 87% de 

aprovação. Este resultado foi um pouco superior à porcentagem de concordância encontrado 

por Poffo (2016) que foi de 71,93%. Além disso, é importante destacar que não houve 

discordância, apenas 13,3% do grupo permaneceu indiferente a esta questão. Acredita-se que 

este resultado tenha sido influenciado pelo fato de que os alunos investigados estejam no 

último período do curso, e consequentemente, a maioria está preocupando-se com o 

vestibular/ENEM.   

A finalidade da sétima questão (Q7) foi examinar se durante as aulas houve 

explicações ou exemplos de como as pessoas usam/aplicam o conhecimento desta disciplina. 

É importante destacar que esta foi a questão mais bem avaliada do questionário, obtendo 

aprovação máxima, ou seja, 100% do grupo concordaram totalmente com esta assertiva. Uma 

hipótese para essa excelente aceitação pelo grupo é, que além da unidade didática considerar 

os pressupostos da aprendizagem significativa, procurou nortear-se pela matriz de 

competências/habilidades do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), no que diz respeito 

a desenvolver competência para identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às 

ciências naturais em diferentes contextos.  

A assertiva oito (Q8) teve como objetivo saber se o conteúdo ministrado seria útil para 

a vida pessoal do aluno. Conforme é possível observar (GRÁFICO 4), o nível de 

concordância foi bem alto, chegando a 93,4% de concordância, sendo que, 66,7% 

concordaram parcialmente e 26,7% concordaram totalmente. Apenas, 6,6% do grupo 

discordaram parcialmente desta assertiva. Como o grupo observado está cursando o último 

semestre do curso técnico integrado em eletrotécnica, sendo este um curso cuja proposta é 

preparar o jovem para o mercado de trabalho, acredita-se que esta pequena parte que 

discordou possa considerar o estágio ou o trabalho, em si, mais útil para a sua vida pessoal. 

Todavia, essa não é a realidade da maioria dos alunos que acredita que o conteúdo ministrado 

será útil para a vida pessoal.  

Por meio dos resultados obtidos nessa categoria, é possível inferir que os conteúdos 

ministrados, quando relacionados aos conhecimentos que o aluno conhecia, juntamente com 

as explicações pelo professor de como as pessoas aplicam o conhecimento desta disciplina, 



foram relevantes para proporcionar motivação. Por fim, acredita-se que a percepção do aluno 

sobre a importância do conteúdo é um elemento fundamental para o desenvolvimento de 

atitudes motivacionais. 

Das quatro categorias, a Relevância foi a mais bem avaliada. Mesmo assim, ela por si 

só, também não garante que haja motivação, sendo também necessário que haja confiança.  

5.2.3 Confiança 

 

A Confiança é a categoria que está relacionada à tentativa de semear expectativas 

positivas nos alunos em relação ao sucesso na aprendizagem, de maneira que ele mesmo 

possa perceber que está progredindo pelo seu próprio esforço. Isso pode ser alcançado ao se 

proporcionar experiências de sucesso, baseada nos pressupostos da teoria do Fluxo, a qual 

considera que os desafios devem ser proporcionais as habilidades dos alunos. 

De acordo com Busarello (2016) atividades estruturadas por níveis de dificuldade 

permitem desenvolver, progressivamente, habilidades mais específicas em tarefas cada vez 

mais complexas, o que estimula o aumento da confiança no ambiente de aprendizagem. Dessa 

forma, os alunos tendem a ficar mais motivados ao se sentirem que podem aprender sozinhos 

com o material, sendo que, neste caso, é essencial a existência de feedbacks para auxiliar 

nesta sensação.  

A seguir serão apresentados os resultados dessa categoria, cujo objetivo foi investigar 

se a metodologia aplicada estimulou a autoconfiança nos alunos (GRÁFICO 5) 

 

Gráfico 5: Avaliação da categoria  confiança sobre a qualidade da motivação 

 
Fonte: Elaboração própria 

 



A nona questão (Q9) teve como objetivo verificar se quando os alunos examinaram 

pela primeira vez o conteúdo da disciplina, tiveram a impressão de que o conteúdo seria fácil. 

Este foi o item de todo o questionário que obteve menor aceitação, sendo que houve apenas 

40% de concordância (13,3% totalmente e 26,7% parcialmente). Sendo que a discordância 

(20%) também foi alta, estando associada a maior porcentagem indiferença (40%). Por meio 

destes resultados é possível perceber que apesar da literatura (AGUIAR, 2009) mostrar que a 

óptica geométrica é um campo com importantes aplicações práticas que deveriam facilitar a 

aprendizagem, a concepção inicial do grupo em relação ao material foi bem diferente. 

Acredita-se que ao examinarem o conteúdo de óptica geométrica pela primeira vez, a maioria 

do grupo não teve a impressão de que o conteúdo seria de fácil compreensão, ou por não se 

lembrar de examinar inicialmente o material, ou simplesmente, porque julgaram esta assertiva 

irrelevante, uma vez que esta foi a com maior índice de indiferença.    

Como o propósito da décima assertiva (Q10) foi investigar se alunos ao lerem as 

informações introdutórias da lição ficaram mais confiantes por saberem sobre o que deveriam 

aprender durante as aulas. Estes resultados mostram que, realmente, a maioria do grupo 

realmente leu o material, e apesar de não acharem o conteúdo tão fácil, 80% do grupo 

concordaram (40% totalmente e 40% parcialmente) ficaram mais confiantes ao saber o que 

deveriam aprender durante as aulas. Já 13,3% foram indiferentes a esta questão e 6,7% 

discordaram parcialmente. Em suma, a concordância desse item foi moderada.  

A finalidade da décima primeira questão (Q11) foi pesquisar se quando os alunos 

passaram pelas etapas das atividades eles sentiram confiança de que estavam aprendendo o 

conteúdo. Esta foi a assertiva mais bem avaliada dessa categoria com 100% concordância 

(26,7% concordaram parcialmente e 73,3% concordaram parcialmente).  Acredita-se que este 

resultado tenha sido diretamente influenciado pela forma com que as missões foram propostas 

em níveis progressivos de complexidade. Segundo Busarello (2016), estruturar níveis de 

dificuldades progressivas permite ao sujeito se familiarizar com o ambiente para o aumento da 

confiança. Acredita-se que as experiências de sucesso ajudam a desenvolver a autoconfiança 

do aluno durante o processo de aprendizagem. Portanto, a convicção do estudante sobre suas 

próprias capacidades, ou seja, o sentimento de confiança permitirá potencializar o 

desenvolvimento de competências e despertar a autonomia do aluno. 

A influência dos efeitos positivos da estruturar níveis de dificuldade progressiva 

também é evidenciada na assertiva doze (Q12), quando é questionado se a organização das 

aulas ajudou a na aprendizagem. O bom nível de 93,3% de concordância (40% concordaram 

totalmente 40% e 53,3%concordaram parcialmente) revelou que a boa organização das aulas 



contribui significativamente para a aprendizagem.  Para Busarello (2016), os alunos tendem a 

estar mais motivados quando sentem que podem aprender sozinhos com o seu próprio 

material didático.  

Percebe-se, então, que a organização das atividades gamificadas influenciou 

diretamente em seu sucesso. Nesse sentido, Toda, Silva e Isotani (2017) destacam que este 

sucesso só poderá ser alcançado se for realizado um bom planejamento, por isso, esta 

importante área de pesquisa vem recebendo maior atenção nos últimos anos. Por conseguinte, 

acredita-se que a boa organização das aulas é essencial para ajudar na motivação, pois os 

alunos precisam acreditar que serão capazes de desenvolver as atividades propostas, avançar e 

controlar seu o próprio sucesso (SILVA; DUBIELA; 2014).  

Por fim, como esta categoria foi bem avaliada, pode-se afirmar que a atividade gerou 

confiança nos alunos, todavia, como as demais categorias anteriormente avaliadas, ela é 

necessária, mas não é suficiente. Para se afirmar que houve motivação, portanto, é necessário, 

também, que haja satisfação na realização das atividades.  

 

5.2.4 Satisfação 

 

A satisfação é um sentimento subjetivo do aluno que está associada com o sentido de 

realização de algo (completar tarefas, superar desafios difíceis, derrotar oponentes, 

desenvolver e testar habilidades, alcançar objetivos, entre outros) que ocorre na relação entre 

habilidades individuais e desafios (BUSARELLO, 2016). 

De acordo com Savi (2011) os alunos precisam ter sentimentos positivos sobre as 

experiências de aprendizagem, sentir que o esforço dedicado aos estudos foi apropriado e 

perceber que a relação entre objetivos, conteúdo e testes de avaliações foi apropriada e justa. 

Dessa forma, o objetivo dessa categoria foi verificar a percepção dos alunos sobre a relação 

entre seu esforço contínuo e o valor da aprendizagem. A seguir serão apresentados os 

resultados para esta categoria (GRÁFICO 6).  

 

Gráfico 6: Avaliação da categoria  satisfação sobre a qualidade da motivação 



 
Fonte: Elaboração própria 

 

A décima terceira questão (Q13) teve como objetivo verificar se concluir a lição com 

sucesso foi importante para o aluno. Os resultados mostraram um nível de concordância 

moderado (73,3%), sendo que deste total, 40% concordaram totalmente e 33,3% concordaram 

parcialmente. Vale destacar que o nível de indiferença foi relativamente alto (26,7%), por 

outro lado, não houve discordância. Uma hipótese é que este resultado tenha sido influenciado 

pelo fato de que o grupo cursa, paralelamente à disciplina de óptica, o último período do curso 

técnico em eletrotécnica.  Logo, é provável que alguns alunos tenham outros objetivos ligados 

especificamente ao curso. Portanto, acredita-se que a importância atribuída à disciplina é 

subjetiva e está ligada ao sentimento pessoal de se obter êxito a partir da confirmação dos 

objetivos resultantes do processo de aprendizagem. 

O propósito da décima quarta assertiva (Q14) foi constatar se os alunos, ao concluírem 

os exercícios da disciplina, tiveram uma satisfação de realização. Os resultados mostraram 

que 80% do grupo se sentiram satisfeitos e realizados. Vale destacar que 13,3% foram 

indiferentes e 6,7% discordaram parcialmente. Por meio destes resultados é possível inferir 

que a autoavaliação do aluno em relação à importância do conteúdo que ele está aprendendo, 

bem como a conclusão das missões, é um fator impulsionador da satisfação, a qual poderá 

influenciar os alunos a alcançarem seus objetivos pré-definidos ao realizar uma atividade. 

A finalidade da décima quinta questão (Q15) foi investigar se foi por causa de seu 

esforço pessoal que eles conseguiram avançar na aprendizagem, e por isso se sentiram 

recompensados. Esta assertiva teve uma aprovação boa, com nível de concordância de 80% 

(40% concordaram totalmente e 40% concordaram parcialmente), sendo que 13,3% foram 

indiferentes, e 6,7% discordaram totalmente. Estes resultados são bem parecidos com os 



encontrados por Busarello (2016), que obteve 79% de concordância sobre a importância do 

esforço pessoal para alcançar seus objetivos. Para o autor, a compreensão por parte do aluno, 

de que seu esforço vai auxiliar no processo de aprendizagem fornecerá significado ao 

estudante sobre o novo conhecimento que vem sendo apreendido. Esta afirmação e os 

resultados aqui apresentados fortalecem ainda mais um dos pilares da aprendizagem 

significativa, de que deve haver uma predisposição do aluno para aprender o conteúdo escolar 

(MOREIRA, 2012). Dessa forma, acredita-se que o esforço pessoal é atitude potencialmente 

significativa (VALADARES, 2011) que irá influenciar diretamente a aprendizagem do aluno, 

constituindo-se, portanto, num indicador primário da motivação.   

A assertiva dezesseis (Q16) teve o objetivo de pesquisar se os alunos tinham gostado 

da disciplina e gostaria de saber mais sobre ela. A aceitação dessa assertiva foi relativamente 

baixa, quando comparada com as demais. Observou-se que apenas 66,6% dos informantes 

disseram concordar. Sendo que destes, apenas 13,3% concordaram totalmente e 53,3% 

concordaram parcialmente. O nível de indiferença deste item foi relativamente alto 

alcançando 26,7% e a rejeição foi apenas de 6,7% (GRÁFICO 6).  Acredita-se que a baixa 

aceitação deste item tenha sido influenciada pelas poucas aulas práticas experimentais que 

houve, pois apesar de serem realizadas, a proposta da metodologia foi utilizar os mais 

diversos recursos, desde materiais de baixo custo até aos simuladores computacionais. Este 

fato ficou evidente nas colocações do aluno A3, que ao expressar os pontos positivos da 

metodologia, colocou: 

 

“Metodologia nova ajuda na concentração da aula e incentiva a pesquisa. Mas a abordagem 

prática é o melhor ponto de qualquer aula de Física.” 

 

 

Conforme é possível verificar no Gráfico 6, o nível de satisfação foi moderado. Sabe-

se que são muitas as variáveis que influenciam no aspecto motivacional do aluno, dentre elas: 

a personalidade do aluno, sexo, idade, ambiente, necessidades de realizações pessoais, dentre 

outras.  Dessa forma, o aprendizado de Física, especificamente o de óptica geométrica, 

depende fortemente da motivação, do envolvimento e da satisfação do aluno para 

proporcionar desenvolvimento/aperfeiçoamento de habilidade/competências necessários na 

contemporaneidade. 

Conforme o resultado do questionário verificou-se que, de maneira geral, as categorias 

tiveram um resultado bastante positivo na avaliação motivacional. Foi evidenciado que houve 

aumento do desejo em alcançar objetivos durante o aprendizado, do interesse em aprender 



conteúdos relevantes e da autoconfiança ao sentirem que estavam progredindo pelo seu 

próprio esforço, proporcionando assim, a satisfação de realização.  Baseado nessas evidências 

é possível concluir que a estratégia de gamificar uma sequência didática para motivar a 

atitude potencialmente significativa dos alunos foi considerada foi considerada exitosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após uma revisão na literatura foi identificada a carência de estratégia didática que 

facilitasse a compreensão de conceitos de óptica geométrica de maneira significativa. Para 

que o aluno possa aprender estes conceitos à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa 

(TAS), é preciso considerar três condições: [1] que o aluno disponha de conhecimentos 

prévios relevantes; [2] que o professor faça uso de material potencialmente significativo para 

o aluno, [3] que o aluno tenha uma atitude potencialmente significativa. 

Esta última condição é a mais complexa de ser satisfeita. Isto posto, a presente 

pesquisa teve como objetivo investigar as contribuições da gamificação para motivar a 

predisposição do aluno em aprender, também chamada de atitude potencialmente 

significativa. Para isso gamificou-se e implementou-se uma Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa (UEPS).  

Com o propósito de que este trabalho pudesse fornecer evidências empíricas sobre os 

efeitos motivacionais da gamificação foi aplicado um questionário modelo ARCS.  Para 

verificar o êxito da UEPS foi mensurado o ganho de aprendizagem por meio do teste de 

ganho normatizado de Hake, calculado a partir do desempenho dos alunos no pré-teste e no 

pós-teste.   

Os resultados do questionário mostraram, por meio da alta porcentagem de 

concordância com as assertivas das quatro categorias (Atenção, Relevância, Confiança e 

Satisfação), que os alunos demonstraram maior interesse em aprender os conteúdos relevantes 

de óptica geométrica, mostraram-se mais autoconfiantes por perceber que estavam 

progredindo pelo seu próprio esforço, e sentiram-se satisfeitos por concluírem as missões 

propostas. Isto permitiu concluir que a estratégia de gamificar uma sequência didática para 

motivar a atitude potencialmente significativa dos alunos foi considerada exitosa.   

Por conseguinte, os resultados dos testes indicaram que o grupo controle (GC), o qual 

utilizou aulas convencionais (puramente expositivas), obteve ganho normatizado baixo (g = 

0,11), estando, assim, dentro da faixa de ganhos (g entre 0,1 e 0,2) apontada por Barros et al. 

(2004) para metodologias tradicionais.  

Por outro lado, o grupo experimental (GE) obteve ganho normatizado médio (g = 

0,38), o que é compatível com os resultados obtidos com a aplicação de metodologias de 

aprendizagem ativa. Ao comparar o resultado obtido pelo GE com resultados da literatura 



internacional, percebe-se que o ganho do GE está acima dos valores de ganho (g = 0,36) 

encontrados por Laubersheimer, Ryan e Champaign (2017) e de (g = 0,27) alcançado po 

Tolentino e Roleda (2017). Além disso, convém ressaltar que o desempenho dos alunos, tanto 

no pré-teste quanto no pós-teste, não tiveram efeito nas notas da disciplina. Além disso, 

diferentemente de Laubersheimer, Ryan e Champaign (2017), nesta pesquisa os alunos com 

ganhos negativos não foram eliminados, portanto, os efeitos oriundos desses dois fatores não 

podem ser desconsiderados. Por meio destes resultados, é possível concluir que a gamificação 

e aplicação da UEPS foi considerada exitosa e forneceu evidências de aprendizagem 

significativa. 

Dentre as limitações do trabalho pode-se citar a amostra do grupo experimental 

relativamente pequena (N=16). Além disso, como a intenção desta pesquisa é contribuir para 

o ensino de Física, sabe-se que a maioria das salas de aula das escolas brasileiras têm turmas 

com um número de alunos bem maior do que o da amostra. Todavia, diante da carência de 

evidências empíricas na literatura sobre o ganho de aprendizagem e os efeitos motivacionais 

proporcionados pela gamificação, avaliados com o aporte teórico adequado, acredita-se que 

esta pesquisa possa contribuir para a área de gamificação aplicada ao ensino de Física, uma 

vez que existem poucos trabalhos encontrados na literatura que mensurem o ganho 

normatizado de aprendizagem e o nível de motivação dos alunos na situação de ensino e 

aprendizagem. 

Por fim, diante das carências apresentadas, sugere-se que pesquisas semelhantes a esta 

deveriam ser produzidas para investigar seus efeitos no ensino de outras da Física como 

mecânica, eletromagnetismos, termodinâmica, Física moderna (relatividade, quântica, 

contemporânea), entre outras.  
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8 APÊNDICE A _ QUESTIONÁRIO 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE MOTIVACIONAL DA 

METODOLOGIA DE ENSINO 

1) Houve algo interessante no início das aulas que chamou minha atenção. 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Indiferente 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

2) O design da sala de aula é atraente. 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Indiferente 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

3) Aprendi algumas coisas surpreendentes ou inesperadas. 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Indiferente 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

4)  A variedade de recursos utilizados (computador, simuladores, exercícios, desafios, quizzes, 

entre outros) ajudou a manter minha atenção nas aulas. 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Indiferente 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

5) Ficou claro para mim que o conteúdo das aulas está relacionado às coisas que eu já 

conhecia. 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Indiferente 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

6) O conteúdo das aulas é relevante para os meus interesses. 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Indiferente 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

7) Houve explicações ou exemplos de como as pessoas usam/aplicam o conhecimento desta 

disciplina. 



(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Indiferente 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

8) O conteúdo desta lição será útil para mim.  

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Indiferente 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

9) Quando examinei pela primeira vez o conteúdo da disciplina, tive a impressão de que seria 

fácil para mim. 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Indiferente 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

10) Depois de ler as informações introdutórias, fiquei mais confiante por saber o que eu 

deveria aprender durante as aulas. 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Indiferente 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

11) Ao passar pelas etapas das atividades senti confiança de que estava aprendendo o 

conteúdo. 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Indiferente 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

12) A boa organização das aulas me ajudou a ter certeza de que eu aprendi. 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Indiferente 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

13) Concluir esta lição com sucesso foi importante para mim. 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Indiferente 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 



 

14) Concluir os exercícios nesta disciplina me deu uma satisfação de realização. 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Indiferente 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

15) Foi por causa do meu esforço pessoal que consegui avançar na aprendizagem, por isso me 

sinto recompensado. 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Indiferente 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

16) Gostei tanto dessa disciplina que gostaria de saber mais sobre ela. 

(  ) Concordo totalmente 

(  ) Concordo parcialmente 

(  ) Indiferente 

(  ) Discordo parcialmente 

(  ) Discordo totalmente 

 

 

 



9 APÊNDICE B _ LETRA DA MÚSICA  “VOU COLOCAR O OBJETO”  DE 

AUTORIA DO PROFESSOR PACHECÃO 

 

Vou colocar o objeto  

(Professor Pachecão) 

   

Pra você reconhecer 

Se é côncavo ou convexo 

Você só tem que saber 

Onde coloco o objeto 

Se coloco dentro 

Ou se coloco fora 

Se coloco dentro é côncavo 

Se coloco fora é convexo 

Resolvi colocar dentro 

E bem atrás do C 

A imagem do mundo 

Eu quero ver responder: 

Ela é menor, invertida e real 

Resolvi colocar dentro 

E bem em cima do C 

A imagem do mundo 

Eu quero ver responder 

Ela é igual invertida e real 

Agora vou colocar dentro 

E bem na frente do C 

A imagem do mundo 

Eu quero ver responder 

Ela é maior invertida e real 

Mas se você não quiser ver 

Imagem nenhuma formada 

É só deixar eu colocar 

Mais uma titica de nada 

Vou colocar 

Vou colocar até o foco 

A imagem vai sumir 

Vai dar um branco total 

E se o objeto 

Ficar entre o foco e o vértice 

Quero ver qual 

A imagem que aparece 

Ela é maior virtual e direta 

Toda imagem direta é virtual 

Toda imagem invertida é real 

Mas se coloco o objeto pra fora 

É convexo o espelho agora 

Ele é o único que dá 

Menor direta e virtual



10 APÊNDICE C _ LETRA DA MÚSICA “BATEU, BATEU E ENTROU” DE 

AUTORIA DO PROFESSOR PACHECÃO 

 

Bateu, bateu e entrou  

(Professor Pachecão) 

   

Quando a coisa (luz) 

Bate e volta (reflexão) 

Quando a coisa (luz) 

bate e entra (refração) 

Pode bater e voltar 

Pode bater e entrar 

Que tudo isto é curtição 

 

Quando a coisa (luz) 

Bate e volta (reflexão) 

Quando a coisa (luz) 

bate e entra (refração) 

Pode bater e voltar 

Pode bater e entrar 

Que tudo isto é curtição 

 

Toda vez que a coisa (luz) 

muda de meio 

Muda de velocidade 

Mas a frequência 

permanece constante 

pois isso ninguém pode mudar 

 

O que preciso fazer? 

O que preciso saber ? 

Para entender a refração. 

 

 

 

 

Basta traçar a normal 

E olhar os índices 

com muita atenção 

 

O que preciso fazer? 

O que preciso saber ? 

Para entender a refração. 

 

Basta traçar a normal 

E olhar os índices 

com muita atenção 

 

Toda vez que a coisa (luz) 

muda de meio 

Muda de velocidade 

Mas a frequência 

permanece constante 

pois isso ninguém pode mudar 

 

De menos (refringente) 

Pra mais (refringente) 

Aproxima da normal 

De mais (refringente) 

Para menos (refringente) 

Afasta da normal 

 

Quem tem o maior ângulo 

Tem a maior velocidade 

E tem o menor índice de refração. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



11 APÊNDICE D _ QUESTÕES UTILIZADAS NO PRÉ E PÓS-TESTE 

 

AVALIAÇÃO DE FÍSICA 

 

ALUNO:                                                                                         Nº 

SÉRIE:   2ª série do Ensino Médio   TURMA:              TURNO:                        DATA: 

Prof:                                                                                                          

 

Questões de óptica geométrica 

D1 Os espelhos estão presentes em muitas das nossas atividades diárias. A utilidade do 

espelho varia consoante a sua forma: planos ou esféricos. Os espelhos planos são utilizados 

com maior frequência. Para descobrir as características das imagens fornecidas por um 

espelho plano, Ana se colocou em frente a um.  

Disponível em: http://www.aulas-fisica-quimica.com/8f_16.html. Acesso em: 6 dez. 2017 

(adptado).  

 

A imagem de Ana no espelho terá as seguintes características: 

 

 
Disponível em: http://anamovimento.blogspot.com.br. Acesso em: 6 dez. 2017.  

 

a) a imagem obtida é virtual, direita e simétrica.  

b) a imagem obtida é virtual, invertida e simétrica.  

c) a imagem obtida é real, direita, maior.  

d) a imagem obtida é real, invertida e menor. 

e) a imagem obtida é virtual e real.   

 

D2 (ENEM) Nossa pele possui células que reagem à incidência de luz ultravioleta e produzem 

uma substância chamada melanina, responsável pela pigmentação da pele. Pensando em se 

bronzear, uma garota vestiu um biquíni, acendeu a luz de seu quarto e deitou-se exatamente 

abaixo da lâmpada incandescente. Após várias horas ela percebeu que não conseguiu 

resultado algum. 

 

O bronzeamento não ocorreu porque a emitida pela lâmpada incandescente é de  

 

a) baixa intensidade. 

b) baixa frequência. 

NOTA 



c) um espectro contínuo. 

d) amplitude inadequada 

e) curto comprimento de onda. 

 

D3 (UFRN/Adaptada) Ana Maria, modelo profissional, costuma fazer ensaios fotográficos e 

participar de desfiles de moda. Em trabalho recente, ela usou um vestido que apresentava cor 

vermelha quando iluminado pela luz do Sol. Ana Maria irá desfilar novamente usando o 

mesmo vestido. Sabendo-se que a passarela onde vai desfilar será iluminada agora com luz 

monocromática verde, podemos afirmar que o público perceberá seu vestido como sendo:  

a) verde, pois é a cor que incidiu sobre o vestido.  

b) de cor entre vermelha e verde, devido à mistura das cores.  

c) preto, porque o vestido só reflete a cor vermelha.  

d) vermelho, pois a cor do vestido independe da radiação incidente.  

e) marrom, pois a cor do vestido é resultado da mistura das cores vermelho + verde. 

 

D4 (ENEM) Será uma miragem que ajudou a afundar o Titanic? O fenômeno ótico conhecido 

como Fata Morgana pode fazer com que uma falsa parede de água apareça sobre o horizonte 

molhado. Quando as condições são favoráveis, a luz refletida pela água fria pode ser desviada 

por uma camada incomum de ar quente acima, chegando até o observador, vinda de muitos 

ângulos diferentes. De acordo com estudos de pesquisadores da Universidade de San Diego, 

uma Fata Morgana pode ter obscurecido os icebergs da visão da tripulação que estava a bordo 

do Titanic. Dessa forma, a certa distância, o horizonte verdadeiro fica encoberto por uma 

névoa escurecida, que se parece muito com águas calmas no escuro. 

Disponível em: http://apod.nasa.gov. Acesso em: 6 set. 2012 (adaptado). 

 

O fenômeno ótico que, segundo os pesquisadores, provoca a Fata Morgana é a 

a) ressonância. 

b) refração. 

c) difração. 

d) reflexão. 

e) difusão. 

 

D5 Na física, chamamos de instrumento óptico todo instrumento que tem por finalidade 

captar, ampliar e reduzir a imagem de objetos.  O projetor de imagens que normalmente é 

utilizado por professores na sala de aula é um exemplo de instrumento óptico. Ele é é 

basicamente constituído de lentes esféricas do tipo convergente objetiva, uma fonte de luz 

muito intensa e um espelho côncavo cujo centro de curvatura coincide com a posição ocupada 

pela fonte de luz, a fim de se ter melhor aproveitamento da luz emitida pela fonte. 

 



 
 

Esses projetores podem ser do tipo projetor de slides, retroprojetor, episcópio etc. Todos esses 

instrumentos são considerados instrumentos de visão objetiva.  
Disponível em: http://mundoeducacao.bol.uol.com.br. Acesso em: 4 dez. 2017 (adaptado). 

 

Portanto, é graças a esses equipamentos que:  

 

a) a imagem virtual de um objeto real poderá ser ampliada e projetada sobre uma tela. 

b) a imagem virtual de um objeto virtual poderá ser ampliada e projetada sobre uma tela. 

c) a imagem virtual um objeto real poderá ser reduzida e projetada sobre uma tela. 

d) a imagem real de um objeto virtual poderá ser ampliada e projetada sobre uma tela. 

é) a imagem real de um objeto real poderá ser ampliada e projetada sobre uma tela. 

 

D6 (ENEM/ Adaptada) Entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen (Ibn al-Haytham; 965-1040 

d.C.) escreveu sua principal obra, o Livro da Óptica, que, com base em experimentos, 

explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica, por exemplo, o funcionamento 

da câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos 

ocidentais pelos europeus. Na figura, retirada dessa obra, é representada a imagem invertida 

de edificações em um tecido utilizado como enteparo. 

 

 
 

Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde ao (à) 

 

a) retina. 

b) íris. 

c) pupila. 

d) córnea. 

e) cristalino. 

 

D7 (ENEM) Alguns sistemas de segurança incluem detectores de movimento. Nesses 

sensores, existe uma substância que se polariza na presença de radiação eletromagnética de 



certa região de frequência, gerando uma tensão que pode ser amplificada e empregada para 

efeito de controle. Quando uma pessoa se aproxima do sistema, a radiação emitida por seu 

corpo é detectada por esse tipo de sensor. 

 

A radiação captada por esse detector encontra-se na região de frequência 

 

a) da luz visível. 

b) do ultravioleta. 

c) do infravermelho. 

d) das micro-ondas. 

e) das ondas longas de rádio. 

 

D8 (ENEM) Para que uma substância seja colorida ela deve absorver luz na região do visível. 

Quando uma amostra absorve luz visível, a cor que percebemos é a soma das cores restantes 

que são refletidas ou transmitidas pelo objeto. A Figura 1 mostra o espectro de absorção para 

uma substância e é possível observar que há um comprimento de onda em que a intensidade 

de absorção é máxima. Um observador pode prever a cor dessa substância pelo uso da roda de 

cores (Figura 2): o comprimento de onda correspondente à cor do objeto é encontrado no lado 

oposto ao comprimento de onda da absorção máxima. 

 

Figura 1 

 
 

Figura 2 

 
 

 

Qual a cor da substância que deu origem ao espectro da Figura 1? 

a) Azul. 

b) Verde. 

c) Violeta. 

d) Laranja. 

e) Vermelho. 

 



D9 A ilusão óptica que a refração da luz produz faz com que nós não saibamos onde 

exatamente está o objeto que vemos, por isso é importante ter o conhecimento dos efeitos da 

refração para que sejam feitos os ajustes necessários, como, por exemplo, a pesca de peixes 

com lanças, habilidade notável que alguns povos indígenas ainda preservam em suas 

tradições. Para ter sucesso na pesca, o índio, intuitivamente, deverá entender que o peixe não 

está no ponto em que ele o vê.  

 

 
Disponível em: http://azeheb.com.br/blog/entenda-a-refracao-da-luz/. Acesso em: 6 dez. 2017 (adaptado).  

 

Se um índio, em um lago com águas tranquilas, observa apenas um peixe no ponto B, posição 

aparente, e pretende fisgá-lo ele deve mirar:  

 

 

a) Em qualquer posição intermediária entre os pontos B e C.  

b) No ponto B, exatamente na posição em que enxerga o peixe, pois, os refletidos pelo peixe 

não desviam sua trajetória ao passar da água para o ar. 

c) No ponto C, acima da posição em que enxerga o peixe, pois, os raios refletidos pelo peixe 

quando passam de um meio (água) para outro meio diferente (ar) mudam de velocidade e de 

direção. 

d) No ponto A, abaixo da posição em que enxerga o peixe, pois, os refletidos pelo peixe 

desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. 

a) Em qualquer posição logo a acima do ponto C.  

 

D10 (ENEM) Uma proposta de dispositivo capaz de indicar a qualidade da gasolina vendida 

em postos e, consequentemente, evitar fraudes, poderia utilizar o conceito de refração 

luminosa. Nesse sentido, a gasolina não adulterada, na temperatura ambiente, apresenta razão 

entre os senos dos raios incidente e refratado igual a 1,4. Desse modo, fazendo incidir o feixe 

de luz proveniente do ar com um angulo fixo e maior que zero, qualquer modificação no 

angulo do feixe refratado indicará adulteração no combustível. 

 

Em uma fiscalização rotineira, o teste apresentou o valor de 1,9. Qual foi o comportamento do 

raio refratado? 

 

a) Mudou de sentido. 

b) Sofreu reflexão total. 

c) Atingiu o valor do ângulo limite. 

d) Direcionou-se para a superfície de separação. 

e) Aproximou-se da normal à superfície de separação. 



12 APÊNDICE E _ QUADRO DESCRITORES  
 

No quadro 1 são apresentados os dez descritores que foram elencados para o ensino de 

óptica geométrica, baseados na Matriz de habilidades/competências do Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM).  

Quadro 1 – descritores baseados na Matriz de habilidades/competências do ENEM 

Descritores 

D1 – Dominar a linguagem científica para possibilitar a construção de uma argumentação 

consistente. 

D2 – Confrontar interpretações científicas com interpretações baseadas no senso comum. 

D3 – Compreender que a cor de um objeto também depende de fenômenos decorrentes da 

interação da luz com a matéria. 

D4 – Identificar as principais características de fenômenos físicos fundamentais 

relacionados à óptica geométrica.  

D5 – Reconhecer características/propriedades da reflexão e refração da luz e relaciona-las 

com a formação de imagens em diferentes contextos.  

D6 – Associar os fenômenos ópticos aos diferentes instrumentos/sistemas utilizados para 

melhorar/ampliar a visão.  

D7– Associar o funcionamento de equipamentos tecnológicos às características do 

espectro eletromagnético. 

D8 – Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e 

representação usadas na óptica, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações 

matemáticas ou linguagem simbólica. 

D9 – Avaliar, selecionar e interpretar dados e informações representadas de diferentes 

formas, para tomar decisões e enfrentar situações-problema. 

D10 – Associar fenômenos ópticos a outras áreas do conhecimento para elaborar 

propostas de intervenção na solução de problemas de ordem social, econômica ou 

ambiental. 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 



13 APÊNDICE F _ RESULTADO DO PRÉ-TESTE E DO PÓS-TESTE 
 

Nesta seção são apresentadas as tabelas com a descrição detalhada da pontuação 

individual dos alunos e o porcentual de acertos por questão da turma, tanto no pré-teste 

quanto no pós-teste.  

Tabela 1– Resultado individual da pontuação obtida no pré-teste pelo grupo experimental (GE) 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
 
 

Tabela 2 – Resultado individual da pontuação obtida no pós-teste pelo grupo experimental (GE) 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 



Tabela 3 – Resultado individual da pontuação obtida no pré-teste pelo grupo controle (GC) 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 2 –Resultado individual da pontuação obtida no pós-teste pelo grupo controle (GC) 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 



14 APÊNDICE G _ GANHO NORMATIZADO 

 

Nesta seção são apresentadas as tabelas com a descrição detalhada dos ganhos 

individuais dos alunos e o ganho normatizado da turma, considerando a média do porcentual 

de acertos da turma, tanto no pré-teste quanto no pós-teste.  

 

Tabela 1 – Ganho normatizado dos alunos do grupo experimental (GE) 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na Tabela 2 são apresentados os ganhos obtidos pelo grupo controle considerando a 

porcentagem de acertos no pré-teste e pós-teste. 

 

Tabela 2– Ganho normatizado dos alunos do grupo controle (GC) 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 



15 APÊNDICE H _ TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

 



16 APÊNDICE I _ TERMO DE ASSENTIMENTO 
 

 

  





17 APÊNDICE J _ PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA (CEP) 

 



 



 


