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do espírito, para seu próprio prazer pessoal e para 

proveito da comunidade à qual seu futuro trabalho 

pertencer.”  

Albert Einstein 



 

RESUMO 

  

Dificuldades encontradas por estudantes no aprendizado de conceitos relacionados ao 

estudo dos movimentos estão associados ao ensino sem vínculo à contextos aplicáveis, 

principalmente quando se considera o cotidiano do próprio estudante. Dessa forma a 

proposta de aprendizado não oportuniza de forma consistente um engajamento, não link 

elementos comuns com significados concretos. Frente a esta problemática, a presente 

pesquisa teve como objetivo investigar fatores relevantes na seleção e adoção de 

questões/itens problematizáveis no aprendizado do aluno como recurso didático 

potencializador no Ensino de Mecânica. O enfoque na problematização inicial se dá na 

mediação de situações reais que os estudantes conhecem e vivenciam com os 

conhecimentos científicos. Com o propósito de alcance a este objetivo, aplicou-se uma 

atividade dirigida com questões/itens selecionados a partir de versões anteriores do 

Programme for International Student Assessement (PISA). A avaliação desse recurso 

didático como estratégia exitosa se deu a partir de uma investigação com viés 

experimental aplicado a uma amostra denominada de Grupo Experimental (GE). Os 

instrumentos utilizados para coleta de dados foram um Teste Dirigido (TD) associado a 

um questionário. De acordo com o estudo estatístico frente as respostas apontadas no TD, 

verificou-se indícios satisfatórios quanto a adoção da Problematização do Conteúdo no 

Ensino de Mecânica como recurso didático e, permitiu relacionar outros fatores que 

corroboram com um aprendizado de forma significativa quando Situações Didáticas (SD) 

são levadas em consideração no contexto do estudante. Com isto, espera-se que esta 

pesquisa possa contribuir a partir das evidências empíricas aqui tratadas, com o Ensino 

de Física, mais especificamente com o Ensino de Mecânica oportunizados através da PC 

e da análise de SD na seleção e adoção de questões/itens problematizáveis. 

Palavras-chave: Ensino de Física; Mecânica; Problematização do Conteúdo; Situações 

Didáticas; Teste Dirigido.  

 

 

  

  

 



 

ABSTRACT  

  

Difficulties faced by students in learning concepts related to the study of motion are 

associated with teaching without linking to the applicable contexts, especially when 

considering the student's daily life. In this way, the learning proposal does not consistently 

offer an engagement, do not link common elements with concrete meanings. Faced this 

problem, the present research to investigate relevant factors in the selection and adoption 

of questions / items based in real problems in student learning as a didactic resource in 

the Teaching of Motion. The focus in the initial problematization occurs in the mediation 

of real, life situations that the students know and experience with the scientific 

knowledge. In order to achieve this goal, a targeted activity was applied with selected 

questions / items from previous versions of the Program for International Student 

Assessment (PISA). The evaluation of this didactic resource as a strategy was based on a 

research with experimental bias applied to a sample called Study Group (GE). The 

instruments used for data collection were a Directed Test (TD) associated to a 

questionnaire. According to the statistical study regarding the responses pointed out in 

the TD, there were satisfactory indications regarding the adoption of Content Problems 

in Teaching Mechanics as a didactic resource and allowed to relate other factors that 

corroborate with a significant learning when Didactic Situations (SD) are taken into 

account in the context of the student. With this, it is expected that this research can 

contribute from the empirical evidences regarding, the teaching of Physics, more 

specifically with the Teaching of Mechanics given through the PC and SD analysis in the 

selection and adoption of problematizable questions / items. 

 

Keywords: Physics Teaching; Mechanics; Content Problematization; Didactic 

Situations; Directed Test. 
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1 INTRODUÇÃO  

O campo de pesquisa da Mecânica como estudo dos movimentos, no âmbito 

vivencial, é muito grande, o que possibilita analisar o comportamento dos objetos quando 

se movem: sua rapidez, o intervalo de tempo e a trajetória percorrida como elementos 

básicos na compreensão de fenômenos que podem serem tratados no próprio contexto. 

“Os engenheiros da NASCAR 1  são fanáticos por esses aspectos da física quando 

determinam o desempenho dos seus carros antes e durante uma corrida. Os geólogos usam 

essa física para estudar o movimento de placas tectônicas na tentativa de prever 

terremotos. Os médicos necessitam dessa física para mapear o fluxo de sangue em um 

paciente quando se examinam uma artéria parcialmente obstruída, e os motoristas a usam 

para tentar reduzir a velocidade e escapar de uma multa quando percebem que existe um 

radar à frente”. (HALLIDAY, RESNICK, WALKER, 2009, p. 15) 

Ainda analisando esse vasto campo, se faz necessário compreender que tais 

conhecimentos são aplicáveis no cotidiano uma vez que se oportunize de forma 

engajadora uma proposta de aprendizado entre os entes nesse contexto de ensino. 

Delizoicov e Angotti (1990) enfocam a importância da Problematização Inicial, que liga 

o conteúdo/proposta de Ensino com situações reais que os estudantes conhecem e 

vivenciam, mas que nem sempre conseguem interpretar completa ou corretamente 

porque, provavelmente, não dispõe de conceitos cientificamente ancorados. É nesse 

momento que o professor como proponente de aprendizagem faz a mediação sem intervir 

no processo de aprendizagem. 

Nardi e Rosa (2005) comentam em relação ao Ensino de Física na Educação 

Básica que pesquisas na última década apontam relevância na abordagem conceitual, 

porém esta não deve se limitar de forma unidirecional professor aluno e, nem tão pouco, 

se apresentar de forma não articulada à contextos aplicáveis, modelando assim um caráter 

de ciência pronta, acabada e imutável.  

De acordo com Parisoto e Hilger (2016), em um cenário mais recente, 

apontam que na maior parte das escolas brasileiras da Educação Básica, o Ensino de 

Física ocorre por meio da reprodução/transmissão utilizando como estratégia o decorar 

de fórmulas matemáticas e métodos de resolução de exercícios, muito comuns nos 

vestibulares tradicionais. Diante desse fato, percebe-se que, a estrutura de compreensão 

 
1 National Association for Stock Car Auto Racing: é uma associação automobilística norte americana 

que sanciona e controla múltiplos eventos de esporte a motor. 
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lógica matemática sobrepõe e acaba que, de maneira geral ocultando a estrutura de 

compreensão do fenômeno observável. 

Considerando este cenário, se faz necessário sistematizar essas estruturas 

quanto a priorização adotada no Ensino de Física, mais especificamente no Ensino de 

Mecânica. Adequando para tal a possibilidade inicial de se compreender o fenômeno, 

problematizando e organizando para que se oportunize uma aplicação do mesmo, não que 

a matemática não seja importante, não é essa a questão. Aproximar o conteúdo do 

estudante para que o mesmo possa aprender de forma significativa, 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) 

Compreende-se que a associação de situações e problemas do mundo real ao 

contexto dos estudantes possibilita que os mesmos possam com aquilo que já sabem, 

desenvolver novas competências para melhor interpretar o aprendizado no seu próprio 

contexto. Consoando nesse sentido, Hewitt (2011) traz uma nota dedicada ao estudante 

em sua obra Física Conceitual, “que não se pode se divertir em um jogo a menos que se 

conheça suas regras, seja ele um jogo de bola, computador ou simplesmente uma 

brincadeira. Da mesma forma, você não pode avaliar direito o que o cerca até que se tenha 

compreendido as leis da natureza”. 

Azevedo (2008) em sua dissertação “Situações de ensino-aprendizagem” 

versa a esse respeito, pois quando uma pessoa quer ensinar a outra, ela prepara uma 

situação que compreende o meio material, que são os objetos necessários como jogos, 

fichas, problemas, provas, experimentos, quanto o modo com que o aprendiz vai interagir 

com esses objetos, ou seja, as “regras do jogo”. Segundo a autora, o aluno vai aprender 

na medida em que a situação se desenvolve, de acordo com a interação do aluno com o 

material disponibilizado para que este busque a solução dos problemas interagindo no 

processo, dessa forma, aquele que aprende manifesta conhecimento. 

Quando o estudante consegue manifestar a aquisição de conhecimento a partir 

de um problema gerador fazendo uso daquilo que já se conhece, significando o que se 

aprende, é tratado por Ausubel (2002) como aprendizagem significativa, apontando como 

recepção significativa quando se retém novos significados a partir da aula/material de 

aprendizagem oportunizados, ou seja, condiciona uma proposta potencialmente 

significativa à qualidade desse recurso para que haja retenção de novos significados no 

arcabouço cognitivo do estudante, levando-se em conta a predisposição do mesmo em se 

engajar nesse processo e seus conhecimentos prévios. 
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Dessa forma, a seleção e/ou adaptação de questões/itens na condição de 

problematização, quando necessário ao contexto do estudante, na adoção de um material 

que, oportunize a despassividade do mesmo, sem submeter intervenção nesse momento, 

o aluno sabe que “O problema foi escolhido para fazê-lo adquirir um novo conhecimento, 

mas ele deve saber também que esse conhecimento é inteiramente justificado pela lógica 

interna da situação e que pode construí-lo sem usar razões didáticas.” (BROUSSEAU, 

1996, p. 49) 

Fica evidente a necessidade de utilizar situações problematizáveis como 

recurso didático aplicável de forma introdutória de componentes curriculares/conteúdos 

na forma de questões ou itens elaborados e/ou adaptados, respeitando para tal, etapas que 

sistematizam e validam o conhecimento científico a partir de uma Situação Didática 

previamente planejada. Caracterizando assim a condição de propor mediação de 

conhecimento entre os agentes comprometidos, no caso, o professor e aluno. 

Brousseau (2008) comenta que o professor planeja e define um ponto de 

partida, podendo ser um problema que apresente características do que se pretende ensinar 

sobre determinado conteúdo, sem simular o resultado esperado para que o aluno consiga 

desenvolver e/ou adaptar caminhos. Ainda segundo o autor, de forma a contribuir com a 

qualidade do ensino, observou a sala de aula e a partir desta, tipificou a princípio as 

situações em didáticas e a-didáticas, que serão melhor apresentados no capítulo seguinte. 

Barbosa (2016), comenta em relação a Teoria das Situações Didáticas (TSD) 

e suas Influências na sala de aula, que essa teoria traz reflexões de forma a arquitetar e 

expor o conteúdo matemático aos educandos, de maneira a se obter uma educação que 

tenha sentido e contexto para o estudante. Nesse sentido, o Ensino de Física se efetiva 

quando planejado e estabelecido as relações pedagógicas, na mediação de aprendizagem 

entre as partes: professor, alunos e o conhecimento proposto através de um conteúdo. 

Pommer (2013) comenta que a relação do professor aluno em relação a um 

terceiro ente, o saber, que se manifesta de forma assimétrica. Logo espera-se que a relação 

didática fomente uma mudança no quadro inicial do aluno frente ao saber. O que confere 

ao professor um papel fundamental na condução dos agentes nesse processo de forma a 

construir um novo saber pautado no conhecimento científico.  

Imersos nesse contexto, alguns elementos como a falta de motivação e 

predisposição discente acaba culminando em um grande desafio na educação 

contemporânea. Moreira (2017); Muller et al., (2017) e Paiva et al., (2018) comentam a 

esse respeito como um grande entrave que os professores enfrentam no âmbito escolar, 
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mais especificamente na sala de aula, quando se pretende oportunizar um aprendizado 

com significado. 

Dessa forma e especificando esse objeto de pesquisa em função do estudo dos 

movimentos, a questão a ser analisado nesta dissertação formula-se da seguinte maneira: 

será que a problematização do conteúdo a partir de questões/itens selecionados sob 

análise de situações didáticas contribui de forma significativa no Ensino de Mecânica? 

Consoando com essa questão, espera-se que os dados empíricos extraídos a 

partir desta pesquisa possam apresentar indícios positivos na compreensão do Ensino de 

Mecânica quando se problematiza o conteúdo como proposta de conhecimento levando-

se em conta aspectos vivenciais do estudante.  

Neste contexto, destaca-se como objetivo geral desta pesquisa a investigação 

de fatores relevantes na seleção e adoção de questões/itens problematizáveis no 

aprendizado do estudante como recurso didático potencializador no Ensino de Mecânica. 

Com o propósito de alcançar ao presente objetivo, elencou-se três outros 

objetivos mais específicos: 

1. Compilar um teste dirigido com questões/itens problematizáveis a partir 

das versões anteriores do PISA; 

2. Aplicar em uma atividade dirigida propondo como aprendizado o Ensino 

de Mecânica problematizando o conteúdo inicialmente à aplicação do 

Teste Dirigido; 

3. Avaliar o rendimento do aluno no teste dirigido correlacionando com o 

questionário. 

A sistematização das etapas descritas desta pesquisa foram organizadas em 

cinco capítulos, a partir de uma revisão bibliográfica descrevendo o contexto do Ensino 

de Física, os desafios na difícil tarefa de propor um aprendizado a partir de situações reais 

do mundo e de forma objetiva, apresentar o problema a ser investigado, bem como os 

objetivos para o alcance deste estudo. 

No Capítulo 2 é apresentado a fundamentação teórica desta pesquisa, 

apresentando os fundamentos da Problematização do Conteúdo como instrumento de 

mediação no Ensino de Mecânica, faz também um paralelo entre os 3 Momentos 

Pedagógicos de Delizoicov (3MP) de forma associativa com as Teorias das Situações 

Didáticas de Brousseau. Vale ressaltar que neste capítulo se oportunizou exemplos de 

situações aplicáveis ao cotidiano que são abordados tanto na Educação Básica como no 
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Ensino Superior, situações essas que comungam com os conteúdos que foram adotados 

como norte na seleção das questões/itens para a composição do Teste Dirigido. 

No Capítulo 3 tem como finalidade a descrição dos métodos e as técnicas 

empregados na pesquisa, apresentando o contexto da pesquisa e caracterizando a amostra 

considerando o Ensino de Mecânica em função da faixa etária dos estudantes de forma a 

não destoar a condição de idade/série, o que o PISA considera como alunos elegíveis que 

será abordado na seção 3.1.2. Apresentado ao final as principais características dos 

instrumentos que foram utilizados para que se pudesse ter uma análise dos dados 

empíricos de forma confiável. 

No penúltimo Capítulo, são apresentados e analisados os grupos de 

questões/itens selecionados e adotados na compilação do TD, principal instrumento na 

aplicação do experimento, verificando e correlacionando o rendimento a fatores do 

contexto dos estudantes. Permitindo assim uma análise dos rendimentos dos estudantes 

participantes por meio do cartão resposta que foi utilizado ao término do experimento 

bem como possibilitando comparações a outros contextos. 

Por fim, no quinto e último Capítulo, é realizado de forma objetiva o resultado 

desta pesquisa, versando considerações a respeito dos resultados alcançados que justifica 

a adoção da PC no Ensino de Mecânica e da análise SD na seleção e adoção de 

questões/itens como instrumento didático. Permitindo assim uma reflexão sobre as práxis 

do Ensino de Física.  
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Na tessitura deste capítulo, elencam-se elementos convergentes entre a Teoria 

das Situações Didáticas (TSD) e a Problematização do Conteúdo (PC) e apresentado 

como fatores relevantes no Ensino de Mecânica. Traz uma reflexão acerca da arquitetura 

da proposta curricular a fim de estabelecer as relações pedagógicas na mediação de 

aprendizagem entre as partes, professor, aluno e o conhecimento proposto por meio do 

conteúdo. 

2.1 Elementos da Teoria das Situações Didáticas 

No final dos anos de 1960, por meio do Instituto de Investigação de Ensino 

de Matemática (IREM)2 , teve início os estudos e o desenvolvimento da Teoria das 

Situações Didáticas (TSD) em período que fora conhecido como movimento da 

Matemática moderna. Neste período destacava-se como atuação do IREM à produção de 

novos objetos de aprendizagem e recursos para sala de aula como jogos, problemas, 

experimentos de ensino, dentre outros recursos. 

Pommer (2008), traz um destaque a formação do grupo de pesquisa do IREM 

quando cita pesquisadores como Yves Chevallard, Régine Douady, Raymond Duval, 

Gérard Vergnaud pelos trabalhos desenvolvidos e dentre estes, encontra-se a Teoria das 

Situações desenvolvida por Guy Brousseau. 

Como pesquisador na área de Educação Matemática, o professor Guy 

Brousseau, integrante do IREM, desenvolveu no Ensino etapas de um processo de 

construção de conhecimento matemático. Etapas essas que teve aporte teórico adaptados 

na teoria Piagetiana (assimilação e acomodação). Ferreira et al., (2010) comenta que as 

situações de aprendizagem de Brousseau (1986) apresenta esse aporte, por entenderem 

ser a aprendizagem uma ação endógena, ou seja, de dentro para fora. Os elementos da 

teoria de Brousseau buscam contribuir para o processo investigativo, e podem contribuir 

para aulas alternativas de Física e Matemática. 

Almouloud (2007) comenta que Brousseau modela a TSD a partir da 

observação do comportamento de três elementos – o aluno e o professor como elementos 

humanos e o saber como elemento não humano como construtos de uma relação dinâmica 

 
2 IREM – Importante Instituto Francês dedicado a investigação matemática, criado logo após a reforma 

educativa no final dos anos de 1960, com o qual se deu impulso ao ensino da “matemática moderna”.  
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e complexa, estes elementos compõe um sistema didático stricto sensu, melhor 

representado através de um triângulo didático conforme ilustra a figura 1 a seguir. 

Figura 1 - Triângulo didático 

 

   Fonte: Adaptado de Pommer (2013, p. 13) 

Pommer (2013) comenta ainda que a relação do professor e aluno, quanto ao 

terceiro ente, o saber, é assimétrico. Logo espera-se que a correspondência didática possa 

corroborar com a mudança do quadro inicial do aluno frente ao saber. O que confere ao 

professor um papel de destaque na condução dos agentes nesse processo em um novo 

saber científico. 

Ainda nessa seara, considera-se que estes elementos por si só não garantem o 

saber proposto como conhecimento ancorado, em uma aprendizagem significativa, uma 

vez que não se estabeleça o engajamento do aluno, dito posto que, a não motivação e/ou 

predisposição discente em se reconhecer nesse processo culmina em um grande desafio 

não só no ensino de Mecânica, mas também no próprio contexto de sala de aula. 

Para Moreira (2017), uma das condições para uma aprendizagem significativa 

é a predisposição do aprendiz. independentemente de quão potencialmente significativo 

possa ser o material a ser aprendido, se a intenção do aprendiz for, simplesmente, a de 

memorizá-lo arbitrária e literalmente, tanto o processo de aprendizagem como seu 

produto serão mecânicos (ou automáticos). 

 

Percebe-se assim que não há um método milagroso, pronto e imutável que 

favoreça o Ensino sem que se estabeleça condicionantes para tal. Nessas condições e, para 

um melhor delineamento dos elementos que constituem as situações didáticas, Brousseau 

(2008) apresenta de forma sistematizada 04 etapas, são elas: ação, formulação, validação 

e institucionalização.  
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2.1.1 Situação de ação como elemento/etapa da TSD 

Almouloud (2014) comenta que a situação de ação consiste em oportunizar 

ao aluno nesta etapa de ensino uma situação problema capaz de correlacionar o conteúdo 

ao contexto do aluno, atendendo a necessidade de fazer sentido para que o mesmo possa 

ao engajar-se no processo, agir sobre o problema. Nesta fase, não há intervenção direta 

do professor, o aluno irá criar um conjunto de conjecturas, onde estas poderão, ou não, 

apresentar êxito no problema proposto. Na figura 2 é possível identificar o trânsito entre 

a informação (saber) e o aluno. 

Figura 2 - Relação entre o saber e o aluno 

 

Fonte: Próprio autor  

Nesta situação didática, observa-se que o aluno como ente integrante nesse 

contexto, tenha condições de agir com a proposta que lhe foi atribuída, que possa interagir 

em grupo ou individual, formulando hipótese e planejando uma ou mais estratégia para 

resolver o problema a que lhe foi proposto. “O problema foi escolhido para fazê-lo 

adquirir um novo conhecimento, mas ele deve saber também que esse conhecimento é 

inerente justificado pela lógica interna da situação (BROUSSEAU, 1986, p. 49)  

Ressalta-se que nesta etapa, o estudante não precisa identificar ou explicar o 

conhecimento, o agir que se espera dele foi assim pensado para que o próprio possa 

manifestar interesse sobre o conhecimento proposto, o que subsidia a problematização 

inicial do conteúdo, objeto de estudo desta pesquisa. Em relação a PC como aporte teórico 

deste trabalho, será melhor apresentado a partir da sessão 2.2 com o delineamento dos 3 

MP de Demétrio Delizoicov. 

 

2.1.2 Situação de formulação como elemento/etapa da TSD 

Na situação de formulação acontece uma interação de um ou mais agentes 

com o meio, não necessariamente professor e aluno, podendo ser entre alunos. Para que 
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os agentes obtenham êxito no resultado, requer uma interação entre os entes de modo a 

convergir conhecimentos em decisões assertivas sobre o meio. Segundo Brousseau 

(2002), esse novo conhecimento é formulado a partir do conhecimento entre as partes. 

Para Almouloud (2014), trata-se de uma fase que contempla discussões, troca 

de informações com o propósito de aperfeiçoar a relação entre os entes envolvidos neste 

processo, no caso, o professor, aluno e o saber. Cabendo nessa situação uma possível 

intervenção do professor quando necessário alertar aos alunos em relação as estratégias 

por eles formuladas, adaptadas ou selecionadas quanto a possibilidade de êxito ou não na 

resolução do problema que foi proposto.  

Percebe-se assim a importância em elaborar, adaptar e/ou selecionar situações 

problemas que façam sentido no contexto do aluno, que possibilite a interação do mesmo 

com a proposta pedagógica estabelecida que foi planejada sobre um propósito de não 

apenas responder, porque o aluno reconhece essa responsabilidade como papel dele, mas 

que a partir desse problema o leve a refletir, agir e planejar sua própria estratégia e/ou 

utilizar uma estratégia já existente e adequada a situação. 

 

2.1.3 Situação de validação como elemento/etapa da TSD 

Para a situação de validação, apresenta-se o conhecimento formulado, é 

oportunizado uma interação onde um dos agentes possa expor e justificar sua estratégia, 

de agir e formular. É o momento em que se prova algo, de defender e/ou argumentar com 

os outros entes envolvidos. Brousseau (2002) comenta que a solução seja validada sob 

interação dos envolvidos em relação ao conhecimento característico dessa situação.   

Brousseau (1998) enfatiza que após as situações de ação e formulação, há 

uma criação de conjecturas, necessita de correção empírica como forma de validar o 

conhecimento proposto. Logo os sujeitos em relação as situações anteriores deixam de 

ser apenas um informante passando a proponente, enquanto o antes receptor assume o 

papel de oponente. Acontecerá então a defesa/argumentação em caso de soluções distintas 

quando assim surgir. 

Almouloud (2014) comenta que essa situação didática consiste na 

apresentação e organização de esquemas/modelos que visem à solução final do problema 

proposto. A função dos alunos está na organização de grupos e/ou de modo individual, 

pressupondo a exposição de estratégias utilizadas, sob uma linguagem menos informal, 

de modo que a exposição de possíveis soluções possa conduzir aos objetivos solicitados 

convencendo os demais entes para que possam identificar a condição de veracidade. 
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2.1.4 Situação de institucionalização como elemento/etapa da TSD 

Considerando a situação de institucionalização, é nessa etapa que se 

apresentam as intenções do professor após validado o conhecimento proposto. Brousseau 

(1986) comenta que após o conhecimento validado, é de responsabilidade do professor 

retomar todo o saber construído. Para Almouloud (2014), essa fase homologa um saber 

científico, quando este foi construído e validado, considerando este como saber científico. 

Ancorando-se no aluno um novo conhecimento como parte de um patrimônio cognitivo. 

A adoção de uma sistemática como mediação e transmissão em sala de aula 

de um dado conteúdo como proposta de um novo saber científico assume um papel 

importante de complementaridade na proposta desse capítulo. O que justifica a exposição 

como elementos da TSD nesta pesquisa.   

Vale ressaltar que a estrutura de aprendizagem que Brousseau propõe, as 

etapas se relacionam, estas por sua vez não são processos isolados, e sim cíclicos, ou seja, 

o aluno atinge níveis de aprendizagem durante a situação didática. Em sua teoria 

Brousseau (2008) também descreve sobre os tipos de contratos didáticos em sua teoria, 

que regula as relações e objetivos implícitos do professor perante a situação didática, é 

nesse momento que se estabelece as responsabilidades de cada ente, como se apresentará 

a avalição nessa tríade professor-aluno-saber. 

 

2.2 Elementos da Problematização do Conteúdo 

As práxis no Ensino de Física no atual contexto requerem inicialmente uma 

reflexão sobre os propósitos da educação enquanto seus objetivos. Passa a versar não 

apenas em “o que ensinar?” e sim, “como ensinar?”. Faz surgir elementos integrantes com 

ação intencional, importantes momentos pedagógicos de forma aliada.   

Rosa e Rosa (2007), trazem uma reflexão de Tiberghien acerca da finalidade 

de objetivos quanto o Ensino de Física, segundo ele: a) O objetivo estaria vinculado ao 

ensino da disciplina como forma de domínio dos seus conceitos e fenômenos, 

proporcionando a formação de especialistas em Física, a chamada lógica interna da 

disciplina; b) A Física seria ensinada como um instrumento para outros fins dados 

explicitamente; por exemplo: formar cidadãos esclarecidos, conscientes, etc...; c) Ou 

ainda, ensinar Física teria por objetivo obter êxito nos exames vestibulares, que são 

concebidos por criação interna do sistema. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) em relação a área de Ciências 

da Natureza no Ensino Médio divulga: 
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A área deve, portanto, se comprometer, assim com as demais, com a 

formação dos jovens para o enfrentamento dos desafios da 

contemporaneidade, na direção da educação integral e formação cidadã. 

Os estudantes com maior vivência e maturidade, têm condições para 

aprofundar o exercício do pensamento crítico, realizar novas leituras do 

mundo, com base em modelos abstratos, e tomar decisões responsáveis, 

éticas e consistentes na identificação e solução de situações-problemas 

(BRASIL, 2018) 

Freire (2005), comenta em relação a possibilidade de formular problemas que 

estejam presentes no contexto vivencial dos estudantes e, de forma associada aos 

conteúdos propostos, fazendo-se necessário oportunizar temas geradores. Os temas 

geradores a que se refere o autor converge justamente com a proposta desta pesquisa 

quanto a problematizar situações no Ensino de Mecânica.  

Delizoicov (2001), propõe que o problema deve gerar no aluno a necessidade 

de apropriação de um conhecimento apresentado pelo professor. É preciso que o problema 

formulado tenha significado para o estudante, de modo a conscientizá-lo de que sua 

solução exige um conhecimento que, para ele, é inédito.  

A formulação, adaptação e/ou seleção de questões com o intuito de 

problematizar uma proposta para o Ensino de Física implica numa abordagem que pode 

inclusive, referenciar a estrutura de currículos. Marengão (2012), enfatiza que através da 

proposição de problemas é que se faz a seleção dos conceitos que serão desenvolvidos. 

De acordo com essa abordagem é importante que os conceitos sejam relevantes à 

compreensão e a resolução dos problemas propostos.  

Logo, se utilizará como principal aporte teórico desta pesquisa elementos 

condizentes com a Problematização do Conteúdo (PC) apresentado aqui em função do 

Ensino de Física por meio da teoria de intitulada como os Três Momentos Pedagógicos 

(3MP) que são: A problematização inicial; Organização do conhecimento e Aplicação do 

conhecimento. Estes por sua vez serão melhores descritos nas subseções seguintes. 

2.2.1 A problematização Inicial do Conteúdo 

Segundo o autor, a problematização inicial apresenta-se por meio de questões 

ou situações reais que os alunos conhecem e presenciam e que estão envolvidas nos temas. 

Nesse momento pedagógico, os alunos são desafiados a expor o que pensam sobre as 

situações, a fim de que o professor possa ir conhecendo o que eles pensam. Delizoicov e 

Angotti (1990) comentam a finalidade desse momento, é propiciar um distanciamento 

crítico do aluno ao se defrontar com as interpretações das situações propostas para 
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discussão, e fazer com que ele sinta a necessidade da aquisição de outros conhecimentos 

que ainda não detém. 

Mais do que simples motivação para se introduzir um conteúdo 

específico, a problematização inicial visa à ligação desse 

conteúdo com situações reais que os alunos conhecem e 

presenciam, mas que não conseguem interpretar completa ou 

corretamente porque, provavelmente não dispõem de 

conhecimentos científicos suficientes. (DELIZOICOV; 

ANGOTTI, 1990a, p. 29) 

Os autores recomendam ainda que a postura discente nesse momento assuma 

o papel de questionador, lançando dúvidas sobre a proposta do conteúdo que se pretende 

responder fornecendo explicações quando necessário for. Explicam, ainda, que o critério 

para a escolha das questões “é o seu vínculo com o conteúdo a ser desenvolvido, ou seja, 

as questões devem estar necessariamente relacionadas com o conteúdo de Física do tópico 

ou unidade em estudo.” 

2.2.2 Organização do Conhecimento 

No segundo momento que é a organização do conhecimento, onde sob 

orientação do professor, os conhecimentos propostos de Física necessários para a 

compreensão dos temas e do momento anterior que é a problematização inicial. 

Delizoicov e Angotti (1990) explicam que, no segundo momento, os 

conhecimentos de Física necessários para a compreensão do tema e da problematização 

inicial serão sistematicamente estudados sob orientação do professor.  Os autores afirmam 

que será preparado e desenvolvido, durante o número de aulas necessárias, em função dos 

objetivos definidos e do livro didático ou outro recurso pelo qual o professor tenha optado 

para o seu curso. Serão ressaltados pontos importantes e sugeridas atividades, com as 

quais se poderá trabalhar para organizar a aprendizagem. 

É nesse contexto que se desenvolveu a princípio esta pesquisa, do ponto de 

vista metodológico, o desenvolvimento do Teste Dirigido (TD) se consolidou mediante a 

investigação de questões e itens de versões anteriores do Programa Internacional de 

Avaliação dos Estudantes (Pisa) que versavam a respeito do Ensino de Mecânica, 

contemplando a nível de currículo e, de forma a não destoar idade/série da amostra que 

se aplicaria a pesquisa.  
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2.2.3 Aplicação do Conhecimento 

No terceiro e último momento pedagógico, que trata da aplicação do 

conteúdo, faz uma abordagem sistemática do conhecimento incorporando para tal o aluno 

nessa tríade, professor-aluno-saber. Analisando e Interpretando situações iniciais que 

determinam sua aprendizagem quanto outras que, embora não tenham vínculo direto com 

o momento inicial, possam ser interpretadas ou compreendidas no mesmo conhecimento.  

Delizoicov e Angotti (1990) Enfatizam quando em relação ao Ensino de 

Física no mundo vivido, independentemente de o aluno prosseguir ou não os estudos, 

torna-se difícil a utilização da proposta em problematizar pelos professores que se 

preocupam exclusivamente em preparar os alunos para os exames futuros, como os 

vestibulares. 

Nesse contexto, se desenvolveu toda a formatação do TD que foi utilizado 

como principal instrumento de coleta de dados, desde análise de um vasto material 

bibliográfico contemplando essencialmente questões e itens problematizáveis de versões 

anteriores do PISA, para que fosse realizado uma seleção e/ou adaptação à realidade do 

estudante participante. 

 

2.3 Elementos Convergentes entre as Situações Didáticas e a Problematização do 

Conteúdo. 

Barbosa (2016), em seu artigo “Teoria das Situações Didáticas e suas 

influências na sala de aula”, destaca que essa teoria traz reflexões na exposição dos 

conteúdos aos estudantes, de forma que se obtenha uma educação com sentido, com 

significados no contexto dos estudantes. Neste sentido, o Ensino de Física/Mecânica 

poderá se estabelecer quando mediado sob estes condicionantes. 

Desse modo, Brousseau (1996) destaca a importância na predição do 

problema escolhido capaz de oportunizar a aquisição de um novo conhecimento. 

Consoando neste sentido, percebe-se que a aquisição deste conhecimento deve ancorar-

se em uma proposta que contemple nessa seara o professor, o aluno e o saber. A seguir 

destaca-se através da figura 3, ponderações de uma situação problema a partir do ensino 

superior que tem vínculo com uma questão utilizada no TD deste experimento. 
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Figura 3 – Edifícios que afundaram no chão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fonte: http//:www.wideworldphotos.com 

De acordo com Walker et al. (2008), quando um terremoto atinge uma região 

habitada, pode fazer edifícios e outras construções racharem ou tombarem. Em algumas 

regiões, porém, um terremoto pode fazer as construções afundarem no solo até ficarem 

parcialmente enterradas, como se estivessem apoiadas em um fluido viscoso e não em 

terra firme. O autor propõe ainda em relação a essa análise uma questão, como pode um 

edifício afundar no chão?   

A questão proposta acima tem origem em um livro utilizado no Ensino 

Superior nos cursos de Engenharia, Física dentre outros, mas perfeitamente comparável 

a nível de compreensão do problema com estudantes da educação básica com faixa etária 

entre 15 e 16 anos. Aqui se estabelece elementos a uma situação problema inicial com o 

objetivo de sensibilizar e engajar os estudantes em ações menos passivas. 

Ainda nessa seara, a de se considerar que estes elementos por si só não 

garantem o saber proposto como conhecimento ancorado, uma vez que não se estabeleça 

o engajamento do aluno, dito posto que, a não motivação e/ou predisposição discente em 

se reconhecer nesse processo culmina em um grande desafio não só no ensino de 

Mecânica, mas também na própria educação contemporânea. 

MOREIRA, (2017); MULLER et al., (2017) e PAIVA et al., (2018) apontam 

essa questão como um grande entrave no ensino, principalmente quando se leva em 
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consideração o ambiente de sala de aula. Verifica-se na verdade que para essa situação o 

aluno não se apropria do problema, não há uma real motivação na solução do problema 

que fora proposto e, sim em responder o que lhe foi colocado. 

Em contraponto, Ausubel (2002) comenta que, quando o estudante consegue 

manifestar a aquisição de conhecimento a partir de um problema gerador fazendo uso 

daquilo que já se conhece é tratado como aprendizagem significativa. Ainda segundo o 

autor, aponta como recepção significativa quando se retém novos significados a partir da 

aula/material de aprendizagem oportunizados, ou seja, condiciona uma proposta 

potencialmente significativa à qualidade desse recurso para que haja retenção de novos 

significados no arcabouço cognitivo do estudante.  

Percebe-se que no viés para o ensino como objetivo, que a mediação do 

conteúdo através de um problema quando associado ao contexto do estudante apresenta-

se como um dos elementos nessa relação. Delizoicov e Angotti (1990) enfoca a 

importância da problematização inicial, que associa o conteúdo com situações reais que 

os estudantes conhecem e vivenciam. 

Megid Neto e Pacheco (2001), comentam que, ao aplicarem uma pesquisa 

sobre o histórico do Ensino de Física no Brasil, constataram que, desde a introdução desta 

ciência como componente curricular, pontuais mudanças se verificaram na relação ensino 

aprendizagem. De maneira geral, nota-se que dificilmente haverá convergência 

conceitual em conhecimento sem que se oportunize a problematização na estrutura da 

aprendizagem. 

Convergindo com a PC como um elemento nessa seara, Azevedo (2008) 

comenta que quando o professor adota situações didáticas no ensino, ele seleciona 

situações que o aluno possa aceitar e que o levem a um comportamento de agir, falar, 

refletir e evoluir por seu próprio movimento.  

Neste sentido, fundamentou-se esta pesquisa sob análise de situações 

didáticas previamente planejadas para que se oportunizasse uma seleção e/ou adaptação 

de questões problematizáveis. A seguir compara-se os elementos nos quadros 1 e 2 para 

melhor visualizar pontos de convergência anteriormente citados. 
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Quadro 1: Convergência entre elementos da TSD e dos 3 MP 

 

          Fonte: Próprio autor 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente capítulo tem por finalidade a sistematização e descrição da 

metodologia empregada na pesquisa, apresentam como se desenvolveu a investigação 

caracterizando o tipo de pesquisa, quanto à abordagem adotada, a natureza da pesquisa, 

características dos sujeitos envolvidos e principalmente no tratamento da amostra, os 

tipos de instrumentos que se utilizou e como foram analisados. Para uma melhor 

compreensão de como se desenvolveu este estudo, este capítulo se dividirá em duas 

seções, onde na primeira o foco foi na Metodologia de Pesquisa e na segunda na 

Metodologia empregada na formatação dos instrumentos adotados.     

3.1 Metodologia de Pesquisa 

Nesta seção o objetivo é descrever quais os elementos compuseram todo o 

delineamento desta pesquisa, logo a sistematização priorizou por investigar e revelar não 

apenas o rendimento dos estudantes participantes, mas também elencar fatores relevantes 

que possam ter correlações com o desempenho dos mesmos durante a aplicação dessa 

pesquisa. 

Conforme (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2002, p. 31) “A pesquisa é a atividade 

nuclear da Ciência. Ela possibilita uma aproximação e um entendimento da realidade a 

investigar. A pesquisa é um processo permanentemente inacabado”. Consoante a esta 

afirmação, o método de abordagem se apresenta como um elemento norteador de como 

se desenvolveu as etapas desta pesquisa.   

Nessa vertente, esta pesquisa se desenvolveu quanto a sua abordagem sob o 

viés quantitativo, uma vez que essa abordagem enfatiza o raciocínio lógico e dedutivo, 

expõe as regras e os condicionantes mensuráveis da experiência.  “Por outro lado, a 

pesquisa qualitativa tende a salientar os aspectos dinâmicos, holísticos e individuais da 

experiência humana, para apreender a totalidade no contexto daqueles que estão 

vivenciando o fenômeno.” (POLIT, BECKER E HUNGLER, 2004, p. 201). 

Contudo, se faz necessário salientar algumas diferenças quanto à abordagem 

da pesquisa em quantitativa e qualitativa, abaixo segue uma tabela que faz uma 

comparação em relação a elementos que podem além de caracterizar a tipologia da 

pesquisa, podem expor elementos complementares entre ambas. 
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Tabela 1 – Comparação entre o método quantitativo e o método qualitativo 

Pesquisa Quantitativa Pesquisa Qualitativa 

Focaliza uma quantidade pequena de 

conceitos 

Analisa os dados numéricos através de 

procedimentos estatísticos 

Inicia com ideias preconcebidas do modo 

pelo qual os conceitos estão relacionados 

Possui poucas ideias preconcebidas e 

salienta a importância das interpretações 

dos eventos mais do que a interpretação do 

pesquisador 

Utiliza procedimentos estruturados e 

instrumentos formais para coleta de dados 

Coleta dados sem instrumentos formais e 

estruturados 

Coleta os dados mediante condições de 

controle 

Não tenta controlar o contexto da 

pesquisa, e, sim, captar o contexto na 

totalidade 

Enfatiza a objetividade, na coleta e análise 

dos dados 

Enfatiza o subjetivo como meio de 

compreender e interpretar as experiências 

Analisa os dados numéricos através de 

procedimentos estatísticos 

Analisa as informações narradas de uma 

forma organizada, mas intuitiva 
Fonte: Elaborado a partir de: POLIT et al., 2004. 

 Analisando a comparação em relação a abordagem da pesquisa, percebe-

se tanto na pesquisa quantitativa quanto na qualitativa, estas apresentam características 

diferentes que podem ser adotadas como pontos fortes e pontos fracos, mas vale ressaltar 

que que estes pontos são complementares, ou seja, os elementos fortes de um 

complementam os elementos fracos do outro. O que é relevante no desenvolvimento da 

pesquisa como um todo.  

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa 

quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras 

geralmente são grandes e consideradas representativas da 

população, os resultados são tomados como se constituíssem um 

retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa 

quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo 

positivismo, considera que a realidade só pode ser compreendida 

com base na análise de dados brutos, recolhidos com o auxílio de 

instrumentos padronizados e neutros. A pesquisa quantitativa 

recorre à linguagem matemática para descrever as causas de um 

fenômeno, as relações entre variáveis, etc. A utilização conjunta 

da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais 

informações do que se poderia conseguir isoladamente.  
(FONSECA 2002, p. 20) 

Baseado nos elementos que caracteriza a abordagem desta pesquisa, a 

delimitação quanto ao assunto a ser investigado, no caso o estudo dos 

movimentos/Mecânica, a utilização de um material (itens e questões problemas) já testado 

em avaliações externas de modo análogo ao contexto do estudante, adoção de um 

instrumento formal para coleta de dados mediante controle, para que esses possam ser 



35 

 

tratados de forma estatística, fica evidenciado o tipo de abordagem desta pesquisa com o 

viés quantitativo. Dessa forma, mediante aos procedimentos e técnicas aqui expostas, 

realizou-se uma pesquisa experimental, cuja sua descrição será apresentada na subseção 

seguinte. 

3.1.1 Pesquisa de Campo Experimental 

Em relação aos procedimentos que revelam essa pesquisa como um 

experimento, destaca Fonseca (2002) que, a pesquisa possibilita uma aproximação de 

uma compreensão da realidade que se pretende investigar, concebendo esse processo 

como permanentemente inacabado. É uma aproximação processual da realidade e, que 

pode levantar dados para uma intervenção no real. Ainda segundo Fonseca (2002), a 

pesquisa científica é o resultado minucioso de uma investigação, de um inquérito que tem 

como objetivo resolver um problema recorrendo a procedimentos científicos. Podendo 

investigar uma pessoa ou grupo, envolvendo aspectos reais no sentido de comprovar uma 

hipótese por meio da experimentação.   

De acordo com as características da pesquisa, poderão ser escolhidas 

diferentes modalidades, sendo possível também aliar o qualitativo ao quantitativo de 

forma complementar. 

De acordo com Gil (2007), a caracterização da pesquisa como experimental 

consiste primordialmente na identificação de um objeto de estudo, fazer a seleção das 

variáveis que tem a capacidade de influenciar e, definir as formas de controle e de 

observações dos fenômenos que estas variáveis podem produzir no objeto. Já para 

Fonseca (2002) Os efeitos observados são relacionados com as variações nos estímulos, 

pois o propósito da pesquisa experimental é apreender as relações de causa e efeito ao 

eliminar explicações conflitantes das descobertas realizadas. 

Desta forma, a elaboração de instrumentos tem um papel fundamental, pois 

para a coleta de dados deve ser submetida a testes para assegurar sua eficácia em medir 

aquilo que a pesquisa se propõe a medir, ou seja, a qualidade da formatação e/ou 

compilação do instrumento utilizado no levantamento de dados uma vez que essa se 

aplicará em campo, onde se oportuniza condições para tal realização. 

Para Fonseca (2002), há duas modalidades de pesquisa mais comuns: 

pesquisas experimentais apenas com dois grupos homogêneos, denominados 

experimental e de controle, aplicado um estímulo ao grupo experimental, no final 

comparam-se os dois grupos para avaliar as alterações e pesquisas experimentais antes-
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depois com um único grupo, definido previamente em função de suas características. 

Diante do exposto, apresenta-se na subseção seguinte as principais características dos 

estudantes que compuseram a amostra desta pesquisa. 

 

3.1.2 Universo da pesquisa/características da amostra  

A constituição do universo desta pesquisa foi composta por um único grupo 

de 791 estudantes com faixa etária entre 14 e 15 anos, pertencentes a rede pública estadual 

de ensino no município de Sobral, norte do Estado do Ceará. Os estudantes participantes 

desta pesquisa estavam devidamente matriculados em escolas na modalidade regular, 

tempo integral e ensino profissionalizante. Considerando que os mesmos são oriundos da 

melhor rede pública de ensino do país segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) e o Índice de Oportunidade da Educação Brasileira (IOEB3) divulgados 

em março de 2017 pelo portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP). Nesse contexto pressupõe que os estudantes se engajaram no 

experimento proposto, o que caracteriza credibilidade tanto na oportunidade de 

aprendizagem em Mecânica como nos dados fornecidos por eles. 

Como a amostra se constituiu de um único grupo na realização do mesmo 

experimento, identificou-se como grupo experimental (GE). Considerando o grande 

número de estudantes participantes neste evento em caráter experimental, a aplicação 

ocorreu em três (03) dias distintos no auditório Plutão do Centro de Convenções no 

município de Sobral, nos dias 30 de agosto de 2017 com estudantes das escolas na 

modalidade de ensino regular (EER), no dia 31 de agosto aplicou-se às escolas de ensino 

na modalidade de tempo integral (ETI) e, em 01 de setembro do mesmo ano, aplicou-se 

aos estudantes na modalidade de ensino profissionalizante (EEP). 

A aplicação desse experimento durante todo o evento compreendidos nos dias 

acima citados, teve a seguinte logística: 1) Inicialmente os estudantes foram acolhidos 

pelo secretário de educação do município, que deu boas vindas, apresentou os dois 

professores que conduziriam o evento e, sensibilizou-os acerca da importância daquela 

atividade como preparação às avaliações externas como o Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), Pisa for Schools (Pisa para escolas), dentre outros exames/avaliações. 

 
3 IOEB: Criado recentemente, o Índice de Oportunidades da Educação Brasileira é um índice único para 

cada local (município, estado ou Distrito Federal), que engloba toda a educação básica - da educação 

infantil ao ensino médio. 
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2) O primeiro professor demonstrou todas as etapas de aplicação do experimento, 

informando quanto tempo disponível os estudantes teriam para responder os itens de cada 

bloco do Teste Dirigido (TD), após a abordagem em caráter contextualizado dos 

fenômenos referentes à movimentos no contexto dos estudantes, em seguida o professor 

problematizou e conduziu os dois primeiros blocos que tratou da compreensão da 

Cinemática/Mecânica considerando o movimento de um ônibus escolar e do movimento 

das placas tectônicas quando se extrai águas subterrâneas como possível causa de 

terremotos. Por fim, o segundo professor assumiu a condução dos últimos 03 blocos que 

contextualizou as várias compreensões quando um veículo inicia um processo de 

frenagem em pavimentação normal e molhada, o movimento das correntes de ar capazes 

de gerar energia elétrica (energia eólica) e os movimentos de planetas do nosso sistema 

solar que foi tratado como trânsito de Vênus. Com o apoio da equipe de suporte 

disponibilizada Secretaria de Educação do município, foram recolhidos os cartões 

resposta ao término de cada aplicação. 

O propósito era obter resultados fieis, dessa forma se fez necessário 

estabelecer um controle rigoroso em relação aos resultados obtidos e, considerando que 

o pesquisador não tem vínculo com a rede de ensino deste município, fica evidente que 

não há nenhuma espécie de influência direta na relação pesquisador e público pesquisado 

que comprometa os dados que se levantou desse experimento.  

Outro rigor adotado para que os resultados apresentassem confiabilidade, foi 

descartar os cartões respostas que apresentaram algum tipo de incoerência na sua 

marcação, uma vez que todos os cartões eram idênticos, foi devidamente orientado pelo 

primeiro professor no início do experimento que os cartões respostas não poderiam conter 

situações como dupla marcação no mesmo item, rasuras, desenhos e apologias de 

qualquer natureza.  

O tratamento da amostra quanto a aplicação do experimento teve uma 

organização clássica a nível do posicionamento dos estudantes, haja visto o grande 

número de participantes, porém o foco estava não na posição dos estudantes no local de 

aplicação e, sim, na abordagem do conceito, na apresentação da proposta de 

aprendizagem que vincule o fenômeno físico ao contexto do estudante. Nesse ponto, a 

compilação do TD teve um papel relevante na mediação do experimento considerando a 

disposição dos estudantes no auditório.  

Para que a proposta alcançasse os objetivos pretendidos, vale ressaltar que o 

evento que se apresentou como experimento para essa pesquisa contou não só com a 
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estrutura física do auditório, mas com um suporte de dois telões de projeção, que 

combinado com o TD permitiu sob condução dos professores aplicadores apresentar, 

discutir e problematizar os 05 blocos de questões divididos em 16 itens. Outro fator 

positivo na utilização do auditório foi a oportunidade de fazer uso de um excelente 

sistema de som e, ter disponível microfones sem fio para uso dos professores que 

conduziram o evento, equipe da Secretária de Educação e dos estudantes participantes em 

momentos oportunos. Esses recursos ficam melhor ilustrados a partir da (Figura 4). 

 

Figura 4- Design no auditório com os estudantes 

 

                 Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Sobral – via flick   

  

A utilização desse equipamento público combinado com os recursos técnicos 

e humanos, disponibilizados na aplicação dessa atividade em caráter experimental, 

convergiram de forma significativa no tratamento do fenômeno físico, da abordagem do 

conceito mediado por um problema que o estudante vivencia diariamente de forma direta 

ou indireta.  

Nardi e Rosa (2005) comentam que no Ensino de Física na Educação Básica, 

pesquisas recentes apontam relevância na abordagem conceitual, porém esta não deve se 

limitar unidirecional professor aluno e, nem tão pouco, se apresentar de forma 

desvinculada à contextos aplicáveis, modelando assim um caráter de ciência pronta, 

acabada e imutável. Nesse contexto, a aplicação da pesquisa se desenvolveu com um viés 

de mediação do fenômeno natural relacionado à Mecânica oportunizando uma abordagem 

diferente ao que eles presenciam costumeiramente em sala de aula.    
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3.2 Metodologia empregada na formatação do TD como instrumento adotado 

Nesta sessão, apresenta-se os procedimentos empregados na formatação do 

TD e do questionário, que oportunizou investigar não só o desempenho dos estudantes, 

bem como compará-los entre as escolas participantes em função da modalidade de ensino. 

Permitiu também comparar se há existência, ou não, de um laboratório de ciências pode 

influenciar positivamente na interpretação dos itens e, principalmente, verificar se há 

indícios de uma melhor compreensão dos conceitos de Mecânica quando estes são 

mediados inicialmente sob ação de uma situação problematizada em função de um dado 

fenômeno. 

Para Brousseau (1986), o problema foi escolhido para que o estudante adquira 

um novo conhecimento, mas que ele deve saber também que esse conhecimento é 

justificado pela lógica interna da situação e que pode construí-lo sem usar razões 

didáticas. O que consoa com o rigor na seleção dos itens adotados no TD, pois além desses 

rigores na seleção e adoção dos itens que culminaram nesse instrumento, outros fatores 

como a faixa etária e série foram levados em conta. 

Considerando que os estudantes cursavam a 1ª série do Ensino Médio e, que 

independente da modalidade de ensino a que estava matriculado, respeitou-se a Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC) que propõe aos estudantes para a área de Ciências 

da Natureza e suas Tecnologias conforme o Ministério da Educação (MEC) que “ possam 

construir e utilizar conhecimentos específicos da área para argumentar , propor soluções 

e enfrentar desafios locais e/ou globais, relativos às condições de vida e ao ambiente.” 

(BRASIL, 2017, p. 470) 

Conhecendo as características da amostra, o conteúdo problematizado, a área 

de competência e a metodologia empregada, fica evidente que o TD como um dos 

instrumentos desta pesquisa assume um caráter antes-depois por ter sido aplicado a um 

único grupo definido em função de suas especificidades, o TD foi elaborado após uma 

revisão minuciosa de questões e itens que versavam a respeito do estudo de Mecânica 

através do portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), onde o portal disponibiliza questões/itens de versões anteriores do 

Programme for International Student Assessment (PISA) – Programa Internacional de 

Avaliação dos Estudantes. 

Diante deste contexto, o TD foi composto de 16 itens divididos em 5 

blocos/questões, contemplando situações que já foram aplicadas em versões anteriores do 
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PISA, compreendidas entre os anos de 2006 e 2015. Procurou-se selecionar itens com 

uma variação na demanda cognitiva de acordo com a publicação do compêndio de cada 

ano/versão liberado pela Organization for Economic Cooperation and Development 

(OECD). 

Para uma melhor compreensão em relação as propostas que versão a respeito 

dessas edições anteriores e, de acordo com a (OCDE, 2016), o PISA é um programa 

contínuo que, sob uma visão de longo prazo, tem por objetivo o desenvolvimento de um 

corpo de informações para o monitoramento de conhecimentos e habilidades dos 

estudantes. Contemplando assim 03 áreas de conhecimentos que são: leitura, matemática 

e ciência. A Figura 5 abaixo apresenta dentre as áreas de conhecimento os instrumentos 

avaliados no contexto brasileiro com destaque para cada área foco de cada edição. 

FIGURA 5 – Instrumentos avaliados no Brasil com destaque para a área foco de cada edição 

  Fonte: OCDE, INEP   

Percebe-se através da Figura 5 que na composição de cada edição, uma das 

áreas recebe uma maior ênfase, o que colaborou na investigação em cada uma dessas 

edições na seleção/adoção das questões e itens com a possibilidade de problematizar o 

conceito de Mecânica, engajando o estudante na condição de compreensão de forma 

científica, oportunizando-o a agir, formular e validar o que se aprende durante o 

experimento. 

Assim, no primeiro bloco de questões que compôs o TD (Disponível no 

apêndice), contemplou uma questão que de acordo com o compêndio de 2012 cujo o foco 

nesta edição foi no ensino de matemática e, publicado e disponibilizado pela própria 

OCDE, a Mecânica por traz do movimento de um ÔNIBUS ESCOLAR, ou seja, uma 

situação na forma de um problema que link o fenômeno/conceito ao contexto do 

estudante. O Objetivo desse 1º bloco de questões avaliou de forma processual se o 

estudante era capaz de demonstrar conhecimento e compreensão em relação à Força e 

Movimento. 
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Este bloco se dividiu em 03 itens que versavam nessa ordem: a compreensão 

de inércia em uma situação real e, no contexto do estudante, a compreensão de velocidade 

considerando no evento a condição de igualdade em sentido e direção do movimento e a 

compreensão de velocidade quando se adota referenciais diferentes em relação a sentido 

e direção do movimento. Estes itens em questão foram selecionados para iniciar o bloco 

de questões do TD por admitirem fatores que serão apresentados abaixo na Tabela 2.  

Tabela 2 – Descrição dos objetivos de cada item - ÔNIBUS 

Item Objetivo do item Adaptado 

01 de 16 Demonstrar conhecimento e 

compreensão em relação à forças e 

movimento. 

Sim, houve a inserção da figura do 

ônibus escolar. 

02 de 16 Demonstrar conhecimento e 

compreensão em relação à forças e 

movimento. 

Não 

03 de 16 Demonstrar conhecimento e 

compreensão em relação à forças e 

movimento. 

Não 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A partir da versão de 2015, apresentado na matriz de avaliação do próprio 

PISA, há uma descrição mais completa em relação a demanda cognitiva que é proposta 

em cada item. De acordo com a OCDE, (2015, p.5) “A dificuldade de cada item é a 

combinação do grau de complexidade, da gama de conhecimento e da operação cognitiva 

requerida para resolver o item.”  

Assim, os níveis de cada item do bloco seguinte ficam divididos em: Baixo, 

quando se realiza em uma única etapa, por exemplo, recordação de um fato, termo, 

princípio ou conceito ou localizar uma única informação em um gráfico ou tabela. Para o 

nível de dificuldade com demanda média, supõe que que se utilize e aplique 

conhecimento conceitual para descrever ou explicar fenômenos; selecionar 

procedimentos apropriados envolvendo dois ou mais passos; organizar/apresentar dados, 

relatórios ou utilizar conjuntos de dados simples ou gráficos. Em relação a demanda 

cognitiva alta, supõe analisar informação ou dados complexos; resumir ou avaliar 

evidências; justificar e argumentar a partir de várias fontes de informação; desenvolver 

um plano ou sequência de passos para abordar um problema. 

Desta forma, no segundo bloco de questões do TD, contemplou-se mais 03 

itens, sendo estes da versão 2015 do PISA, que tinha como ênfase o ensino de ciências, 

segundo a matriz de avaliação da própria OCDE. No relatório dessa edição divulgado 
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pelo INEP, trouxe como foco nestes itens os processos naturais e humanos que podem 

provocar terremotos. Vale ressaltar que para estes itens material de estímulo inclui um 

texto e uma figura que ilustra a relação entre as falhas e os terremotos, também traz um 

mapa mostrando o nível de stress em uma região da Terra e um texto curto sobre a crença 

de que certo terremoto tenha sido causado pela extração de água subterrânea. Logo, para 

uma melhor identificação da proposta dos itens que compõe este bloco, apresenta-se na 

Tabela 3 a descrição da demanda cognitiva e seus objetivos.  

Tabela 3 – Descrição da demanda cognitiva e dos objetivos de cada item – EXTRAÇÃO DE 

ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E TERREMOTOS 

Item Demanda 

cognitiva 

Objetivo do item Adaptado 

04 de 16 Baixa Interpretar dados e evidências 
cientificamente 

Adaptado para o TD 
impresso 

02 de 16 Média Explicar fenômeno cientificamente Adaptado para o TD 

impresso 
03 de 16 Média Explicar fenômeno cientificamente Adaptado para o TD 

impresso 
Fonte: Elaborado pelo autor 

No terceiro bloco que compôs o TD, foram utilizados 06 itens que 

investigavam a distância aproximada para parar um veículo sob ação de FRENAGEM em 

tipos diferentes de pavimentação, utilizando para tal um diagrama em caracol 

apresentando a relação de distância, tempo e velocidade. Vale ressaltar que esse tipo de 

diagrama difere dos diagramas encontrados nos livros didáticos o que proporciona 

verificar em função da compreensão se os estudantes apresentam as habilidades de ler, 

deduzir e/ou reconhecer alternativas equivalentes de informações e dados a partir do 

diagrama utilizado. Os objetivos dessa questão serão melhor descritos na Tabela 4. 

Tabela 4 – Descrição dos objetivos de cada item - FRENAGEM 

Item Objetivo do item Adaptado 

07 de 16 Habilidade de ler uma informação 

contida em um diagrama 

Não 

08 de 16 Habilidade de ler uma informação 

a partir de um diagrama 

Não 

09 de 16 Habilidade de deduzir uma 

informação de um diagrama 

Não 

10 de 16 Habilidade de ler uma informação 

de um diagrama 

Não 

11 de 16 Habilidade de deduzir informação 

de um diagrama 

Não 
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12 de 16 Reconhecer alternativas 

equivalentes de representação de 

dados 

Não 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A questão sobre frenagem utilizada para esse bloco refere-se a versão do 

PISA do ano de 2009, onde a ênfase nessa edição foi a leitura. Mas a questão em si, tem 

origem na área de matemática que, de forma interdisciplinar apresentou características 

que atende o ensino de Mecânica e, principalmente, a proposta do instrumento para o 

levantamento de dados desta pesquisa. 

Na sequência, o quarto bloco desse TD foi composto por 02 itens onde a 

questão central versou a respeito da ENERGIA EÓLICA. Fonte de energia essa com 

potencial socio econômico capaz de substituir as centrais térmicas movidas a petróleo ou 

a carvão, contribuindo assim com o meio ambiente. Logo, foi contextualizada e 

problematizada a conversão de energia cinética e energia elétrica na condição de 

interpretar dados e evidências de forma científica reconhecer representação de dados 

através de diagramas ou gráficos. Os objetivos desta questão serão melhor descritos 

abaixo na Tabela 5. 

Tabela 5 – Descrição dos objetivos de cada item – ENERGIA EÓLICA 

Item Objetivo do item Adaptado 

13 de 16 Reconhecer alternativas 

equivalentes de representação de 

dados 

Não 

14 de 16 Reconhecer alternativas 

equivalentes de representação de 

dados 

Não 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No quinto e último bloco de questões que compuseram o TD como um 

instrumento didático, esse problema se dividiu em 02 itens e versou a respeito da 

Mecânica celeste, delimitando para tal o movimento do planeta Vênus em torno do Sol. 

Essa questão se intitulou como TRÂNSITO DE VÊNUS. Os objetivos dessa questão 

serão melhor descritos na Tabela 6. 

Tabela 6 – Descrição dos objetivos de cada item – TRÂNSITO DE VÊNUS 

Item Objetivo do item Adaptado 

15 de 16 Interpretar dados e evidências 

cientificamente 

Não 

16 de 16 Interpretar dados e evidências 

cientificamente 

Não 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Os objetivos indicados na tabela acima, referem-se aos itens de ciências do 

cujo a exigência é a identificação de questões científicas, explicação de fenômenos 

cientificamente e utilização evidências científicas. De acordo com a matriz de avaliação 

da OCDE, (2012, p.2) “Essas três competências devido a sua importância para a prática 

da ciência e sua conexão com habilidades cognitivas essências, tais como raciocínio 

indutivo; raciocínio dedutivo; pensamento sistêmico; transformação de informações; 

construção e comunicação de explicações e argumentos baseados em dados; raciocínio 

em termos de modelos; e utilização de processos, conhecimentos e habilidades 

matemáticas.” 
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4 ANÁLISE E DISSCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Para este capítulo, o objetivo é apresentar e discutir os resultados obtidos na 

aplicação do experimento por meio do instrumento de coletas de dados que foi um Teste 

Dirigido (TD) associado a um Cartão Resposta (CR) dividido em duas partes. A PARTE 

1 comparou o desempenho dos estudantes durante a aplicação do experimento com cinco 

blocos de questões problematizadas conforme item 3.2 que trata da metodologia na 

formatação do TD e a PARTE 2, que tratou da percepção discente em relação a potenciais 

fatores que podem influenciar no Ensino de Mecânica como o uso de laboratórios, o 

Ensino de Ciências/Física, metodologia docente e o TD aplicado ao experimento. 

Vale ressaltar que a aplicação e uso dos dados desta pesquisa foi devidamente 

autorizada pelo Secretaria de Educação do Município de Sobral, não só atendendo à 

solicitação como disponibilizando suporte a logística durante todo o processo de 

investigação com estudantes de sua rede municipal apresentado no item 3.1.2 que tratou 

do universo da pesquisa. 

O experimento ocorreu em três momento distintos, contemplando no primeiro 

dia estudantes de escolas de Ensino Regular, no segundo dia estudantes de escola de 

ensino de Tempo Integral e por fim, no terceiro dia aplicação com estudantes de escolas 

na modalidade de ensino Profissionalizantes. Abaixo é apresentado uma tabela que expõe 

o número de estudantes participante por dia/modalidade de Ensino, os cartões respostas 

validados e o total durante a aplicação de todo o experimento. 

Tabela 7 – Composição do quantitativo da amostra analisada 

 30/ago/2017 

Ensino Reg. 

31/ago/2017 

Ens. Tempo Int 

01/set/2017 

Ens. Profis. 

Total 

Estudantes 

participantes 
424 395 367 1.186 

Carões 

descartados 
197 165 33 395 

Cartões 

validados 
227 230 334 791 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Conforme a Tabela 7, percebeu-se que houve um descarte de 395 cartões 

resposta, o que corresponde a 33,3% do total de estudantes que participaram desse evento 

em caráter experimental. Considerando o percentual restante como cartões resposta 

devidamente preenchidos sem nenhum tipo de incoerência, totalizou a amostra desta 

pesquisa com 791 estudantes conforme as modalidades de ensino anteriormente citadas. 

A seguir, seguem seções que apresentará a PARTE 1 do questionário referente aos 16 

itens que compõe os cinco blocos de questões. 
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4.1 Análise do questionário PARTE 1 (Bloco de questões do TD) 

Para uma análise mais consistente, a PARTE 1 do questionário adotado no 

experimento, foi compilado a partir de 16 itens em cinco blocos de questões 

problematizáveis conforme tratou o item 3.2. Os itens que compuseram os blocos de 

questões foram identificados por códigos. No quadro 2 abaixo segue legenda de 

identificação.   

Quadro 2: Legenda de identificação dos Blocos de questões do TD 

 

          Fonte: Próprio autor 

Um exemplo da identificação dos blocos de questões quanto ao código 

B1Q1.1 pode ser interpretado da seguinte maneira: (Bloco 1 de questões do TD – 

Questionário PARTE 1 – Item 1 do TD). A função da presente identificação é associar de 

forma direta os 16 itens em relação a cada bloco de questões que foi problematizado 

durante a aplicação do experimento. Para que seja possível visualizar os itens na íntegra 

e, a metodologia empregada sugere-se vê (APENDICE A). 

A confiabilidade dos dados comparados em relação as amostras identificadas 

por Escola de Ensino Regular (EER), Escola de Ensino de Tempo Integral (EETI) e 

Escola de Ensino Profissionalizante (EEP), utilizou-se um teste de contingência para que 

se verificassem a probabilidade de que os dados considerando o universo da pesquisa 

(EER + EETI + EEP) sejam iguais aos dados em cada modalidade de Ensino. De acordo 

com Triola (2013), o teste de contingência é uma espécie de estratégia estatística para que 

se assegure padrões minimamente confiáveis em relação ao estudo de variáveis 

independente da área de atuação. 

A seguir, serão apresentados uma análise particularizada em relação a cada 

boco de questões sob análise da fundamentação teórica desta pesquisa comparando as 

modalidades de EER, EETI e EEP seguido da análise da probabilidade em manter o 

mesmo rigor e qualidade nos 3 dias de aplicação do experimento. 
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4.1.1 Análise do primeiro bloco de questões (Ônibus – B1Q1.1) 

Conforme os objetivos do primeiro bloco de questões aprestado no capítulo 

anterior na tabela 3, considerando a demonstração de conhecimento e compreensão em 

relação a forças e o movimento, para uma análise mais criteriosa. A abordagem do item 

de n° 1 do TD traz a seguinte situação como problema a se refletir: Um ônibus está 

trafegando por um trecho reto da estrada quando subitamente o motorista pisa nos freios. 

O que é mais provável acontecer com a água do copo? A figura 6 a seguir foi utilizada no 

TD para que os estudantes procurassem validar dentre as opções a correta.    

Figura 6: Movimento da água em um copo sobre o painel do ônibus 

  

 

 

 

 

 

                       As alternativas: 

a) A água permanecerá na horizontal. 

b) A água se derramará para o lado 1. 

c) A água se derramará para o lado 2. 

d) A água se derramará, mas não se pode afirmas se derramará para o lado 1 

ou para o lado 2.  

 
  Fonte: OCDE, INEP  

 

O objetivo deste item é processual, demonstrar conhecimento e compreensão 

em relação a força e movimento, cabendo aqui uma interpretação de uma das leis da 

Mecânica que é inercia, também conhecida como 1ª Lei de Newton. Segundo Hewitt 

(2011), Galileu estabeleceu que, na ausência de uma força, um objeto móvel deverá 

continuar se movendo. Ainda segundo o autor, posteriormente Isac Newton refinou a 

ideia de Galileu e formulou a lei, convenientemente denominada de lei da inércia: Todo 

objeto permanece em seu estado de repouso ou rapidez, uniforme em uma linha reta a 

menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. 

De acordo com Delizoicov e Angotti (1990) em relação a importância da 

problematização inicial, que associa o conteúdo com situações reais que os estudantes 

conhecem e vivenciam. O presente item foi problematizado para que os estudantes 

participantes pudessem sob análise contextualizada validar a alternativa de letra “C” 
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como interpretação correta em relação aos objetivos descritos anteriormente em função 

da compreensão de inércia. A seguir o Gráfico 1 compra o desempenho dos estudantes 

participantes por modalidade de Ensino referente ao código B1Q1.1 contrastando com a 

cor verde a alternativa que valida a resposta correta no próprio gráfico.  

Gráfico 1: Desempenho/modalidade B1Q1.1 (Regular – Tempo Integral – Profissionalizante) 

 

Fonte: Próprio autor 

Percebe-se por meio dessa análise gráfica que o desempenho das escolas em 

relação as modalidades de Ensino apresentam percentuais aproximados em 40,50%, 

38,50% e 60,50% respectivamente. Vale ressaltar que a informação é referente a 

porcentagem, pois de acordo com as modalidades de Ensino investigadas, a amostra foi 

constituída com quantitativos diferentes como indicado no próprio gráfico. 

Em relação a uma análise mais geral, o percentual considerando agora não 

mais a amostra por modalidade de Ensino e, sim a totalidade durante a aplicação do 

experimento nos 3 dias conforme apresentado no item 3.1.2 que tratou do universo da 

amostra, o percentual foi de 69%. Com esses valores, avaliou-se a probabilidade de que 

o universo da pesquisa manteve o mesmo padrão durante a aplicação do experimento. A 

Tabela 8 abaixo descreve melhor essa probabilidade. 

Tabela 8 – Descrição dos objetivos de cada item – ÔNIBUS – B1Q1.1 

 EER EETI EEP 

Dados de escola por modalidade 0,7577 0,6565 0,6646 

Dados do universo da pesquisa 0,69 0,69 0,69 

    

 0,006642 0,001626 0,001775 

    

Qui-quadrado 0,010044   
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Probabilidade 0,99499   
Fonte: Elaborado pelo autor 

Verifica-se assim que os dados comparados entre as EER, EETI e as EEP 

atenderam ao propósito de investigar para esse item a compreensão de causa e efeito em 

relação ao movimento do ônibus quando problematizado, organizado e aplicado o 

conhecimento. 

 

4.1.2 Análise do primeiro bloco de questões (Ônibus – B1Q1.2) 

Ainda conforme os objetivos do primeiro bloco de questões e, considerando 

a demonstração de conhecimento e compreensão em relação a forças e o movimento como 

objetivos deste item para uma análise mais criteriosa. A abordagem do item de n° 2 do 

TD traz a seguinte situação como problema a se refletir: O motorista do ônibus escolar 

observa pelo espelho retrovisor um outro ônibus que aparenta estar parado, mas não estar. 

A interpretação se dá na compreensão que ambos os ônibus estão trafegando com a 

mesma velocidade na mesma direção e no mesmo sentido, ou seja, explica a aparente 

percepção que o ônibus atrás percebido pelo motorista esteja parado. Na Figura 7 abaixo 

se observa essa condição. 

Figura 7: Tráfego dos ônibus na mesma direção e no mesmo sentido 

 

As alternativas: 

a) 0 Km/h. 

b) Entre 0 e 80 Km/h. 

c) 80 Km/h. 

d) Mais de 80 Km/h.  
 

   Fonte: OCDE, INEP 

Nessa situação, o item pede que o estudante avalie qual é a velocidade 

indicada no velocímetro do ônibus que está atrás. O objetivo deste item também é 

processual, demonstrar conhecimento e compreensão em relação a força e movimento. A 

análise dessa situação no contexto do estudante remete a permanência da distância entre 
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os dois ônibus, o que continua sob inércia conforme definições sobre esta condição 

apresentada no item anterior. Em consonância com o rigor na adoção das questões 

problemas, destaca Brousseau (1996) a respeito da predição de um problema capaz de 

oportunizar um novo conhecimento quando se ancora em uma proposta que contemple a 

bagagem cognitiva dos estudantes. Também apresentado por David Ausubel como 

aprendizagem significativa.  

Neste item, a problematização do conteúdo propôs aos estudantes 

participantes sob análise contextualizada validar a alternativa de letra “C” como 

interpretação correta em relação aos objetivos descritos anteriormente em função da 

compreensão de inércia sob movimentos em mesma direção e sentido. A seguir o Gráfico 

2 compara o desempenho dos estudantes participantes por modalidade de Ensino 

referente ao código B1Q1.2 contrastando com a cor verde a alternativa que valida a 

resposta correta no próprio gráfico.  

Gráfico 2: Desempenho/modalidade B1Q1.2 (Regular – Tempo Integral – Profissionalizante) 

 

Fonte: Próprio autor 

Nesta análise gráfica, o desempenho das escolas em relação as modalidades 

de Ensino apresentam percentuais aproximados em 36%, 45% e 49% respectivamente. 

Considerando que essas informações são referentes a porcentagem de acordo com as 

modalidades de Ensino investigadas, a amostra foi constituída com quantitativos 

diferentes como indicado no próprio gráfico. 

Considerando o percentual agora não mais das amostras por modalidade de 

Ensino e, sim a totalidade durante a aplicação do experimento nos 3 dias de aplicação do 

experimento, o percentual foi de 60%. Com esses valores, avaliou-se a probabilidade de 
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que o universo da pesquisa manteve o mesmo padrão durante a aplicação do experimento. 

A Tabela 9 abaixo descreve melhor essa probabilidade. 

 

Tabela 9 – Probabilidade do universo da pesquisa/amostra – ÔNIBUS – B1Q1.2 

 EER EETI EEP 

Dados de escola por modalidade 0,6784 0,6043 0,5329 

Dados do universo da pesquisa 0,60 0,60 0,60 

    

 0,010244 3,08E-05 0,007504 

    

Qui-quadrado 0,017779   

    

Probabilidade 0,99115   
Fonte: Elaborado pelo autor 

Verificou-se para este item que os dados comparados entre as EER, EETI e 

as EEP atenderam ao propósito de investigar para esse item a compreensão de causa e 

efeito em relação aos objetivos anteriormente descritos para o primeiro bloco de questões.  

 

4.1.3 Análise do primeiro bloco de questões (Ônibus – B1Q1.3) 

A abordagem do item de n° 3 TD traz a seguinte situação como problema 

considerando a demonstração de conhecimento e compreensão em relação a forças e o 

movimento como objetivos deste item a se refletir: O motorista do ônibus escolar agora 

é ultrapassado pelo ônibus que estava atrás. A interpretação se dá na compreensão que 

ambos os ônibus estão trafegando com velocidade diferentes mesmo mantendo mesma 

direção e sentido, ou seja, para que haja a ultrapassagem, se faz necessário compreender 

qual a relação entre as velocidades dos ônibus. Na Figura 8 abaixo se observa essa 

condição. 

Figura 8: Tráfego dos ônibus na mesma direção e no mesmo sentido com velocidades diferentes 

 

As alternativas: 

a) Cerca de 20 Km/h. 

b) Cerca de 60 Km/h. 

c) Cerca de 80 Km/h. 

d) Cerca de 100 Km/h.  
Fonte: Próprio autor  
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Nessa situação, o item pede que o estudante avalie qual é a velocidade 

indicada no velocímetro do ônibus quando ele ultrapassou o primeiro ônibus. 

Considerando que o objetivo deste item se mante o mesmo dos itens anteriores, na 

condição processual, em demonstrar conhecimento e compreensão em relação a força e 

movimento. Para análise dessa situação no contexto do estudante remete a necessidade 

de ultrapassagem, ou seja, o ônibus que estava atrás aumentou sua velocidade devido uma 

ação conhecida como aceleração. Para essa análise, Hewitt (2011) descreve que Newton 

foi o primeiro a estabelecer uma relação entre os três conceitos básicos – aceleração, força 

e massa. A partir daí, formulou a segunda lei do movimento/Newton que estabelece: “A 

aceleração de um objeto é diretamente proporcional à força resultante atuando sobre 

ele; tem mesmo sentido que essa força e é inversamente proporcional à massa do objeto”. 

Para uma análise em relação a problematização proposta aos estudantes 

participantes, a intenção é validar a alternativa de letra “D” como interpretação correta 

em relação aos objetivos descritos anteriormente em função da compreensão do princípio 

fundamental do movimento. A seguir o Gráfico 3 compara o desempenho dos estudantes 

participantes por modalidade de Ensino referente ao código B1Q1.3 contrastando com a 

cor verde a alternativa que valida a resposta correta no próprio gráfico.  

Gráfico 3: Desempenho/modalidade B1Q1.3 (EER – EETI - EEP) 

 

Fonte: Próprio autor 

Por, neste último item desse primeiro bloco de questões, analisou-se o gráfico 

do desempenho das escolas em relação as modalidades de Ensino apresentam percentuais 

aproximados em 50%, 50% e 84% respectivamente.  

0

50

100

150

200

250

300

350

A B C D A B C D A B C D

EER EETI EEP

424 Estudantes 395 Estudantes 367 Estudantes

49,76% 49,11% 83,92%

BIQI.3

1 13 2

211

12 15 9

194

2
15 9

308

ES
TU

D
A

N
TE

S 
P

A
R

TI
C

IP
A

N
TE

S



53 

 

Concluindo a análise do primeiro bloco conforme os itens anteriores quanto 

a amostra não mais por modalidade de Ensino e, sim a totalidade durante a aplicação do 

experimento nos 3 dias conforme apresentado no item 3.1.2 que tratou do universo da 

amostra, segue análise do desempenho agora considerando o universo dos estudantes 

pesquisados na Tabela 10. 

Tabela 10 – Descrição dos objetivos de cada item – ÔNIBUS – B1Q1.3 

 EER EETI EEP 

Dados de escola por modalidade 0,9295 0,8434 0,9221 

Dados do universo da pesquisa 0,90 0,90 0,90 

    

 0,000967 0,00356 0,000543 

    

Qui-quadrado 0,0005069   

    

Probabilidade 0,997469   
Fonte: Elaborado pelo autor 

A partir desta tabela, verificou-se no último item deste bloco que os dados 

comparados entre as EER, EETI e as EEP apresentaram confiabilidade considerando o 

universo desta pesquisa. O propósito de investigar para esse item a compreensão de causa 

e efeito em relação a uma ultrapassagem entre os ônibus descrito. Caracteriza-se assim 

análise do primeiro bloco entre os cinco deste experimento. 

4.1.4 Análise do 2° bloco de questões (Terremoto – B2Q1.4) 

O segundo bloco de questões traz uma reflexão quanto a Extração de Águas 

Subterrâneas e Terremotos, contextualizando o fenômeno a partir do movimento de 

placas tectônicas. O item de n° 4 do TD traz como objetivo a interpretação de dados e 

evidências científicas. Vale ressaltar que para esse objetivo, o item exige uma demanda 

cognitiva baixa e, que fez uso inicialmente de um mapa de nível conforme ilustra a Figura 

9 a seguir. 

     Figura 9: Mapa de nível para identificação de stress na crosta terrestre 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

                             Fonte: OCDE 



54 

 

Este item foi aplicado pelo PISA 2015 para ser respondido pelos estudantes 

no computador, a seleção desse item para aplicação no experimento se fez necessário 

adaptá-lo para uma versão impressa. A adaptação de um item em potencial enfatiza toda 

uma logística entre a TSD e os 3 MP nessa ordem, onde a primeira subsidiou a formatação 

do TD e, na segunda, foi usada como metodologia de ensino durante a aplicação do 

experimento.  

Brousseau (1986) comenta que um problema é escolhido para que o estudante 

possa adquirir um conhecimento, mas que o estudante esteja ciente que esse 

conhecimento é justificado pela lógica interna da situação. O gráfico 4 a seguir traz o 

desempenho de forma comparativa entre as modalidades de Ensino que compôs a amostra 

desta pesquisa.  

Gráfico 4: Desempenho/modalidade B2Q1.4 (EER – EETI – EEP) 

 

Fonte: Próprio autor 

Para o primeiro item do bloco 2, identificado como B2Q1.4, foi analisado o 

desempenho das escolas em relação as modalidades de Ensino apresentando percentuais 

aproximados em 52%, 51% e 82% respectivamente. Mantendo o mesmo rigor das análise 

anteriores conforme os itens anteriores quanto a amostra não mais por modalidade de 

Ensino e, sim a totalidade durante a aplicação do experimento que tratou do universo da 

amostra, segue análise do desempenho agora considerando o universo dos estudantes 

pesquisados na Tabela 11 demonstrando a probabilidade que os dados do universo da 

pesquisa sejam o mais semelhante possível com os dados por modalidade de Ensino. 
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Tabela 11 – Descrição dos objetivos de cada item – Terremoto – B2Q1.4 

 EER EETI EEP 

Dados de escola por modalidade 0,9648 0,8608 0,8952 

Dados do universo da pesquisa 0,9026 0,9026 0,9026 

    

 0,004666 0,001707 2,56E-05 

    

Qui-quadrado 0,006399   

    

Probabilidade 0,996806   
Fonte: Elaborado pelo autor 

A partir desta tabela, verificou-se no item de n° 4 que os dados comparados 

entre as EER, EETI e as EEP apresentaram confiabilidade considerando o universo desta 

pesquisa. O propósito de investigar para esse item a compreensão de causa e efeito em 

relação a extração de águas subterrâneas como potencial causa geradora de terremotos.  

 

4.1.5 Análise do 2° bloco de questões (Terremoto – B2Q1.5) 

O item de n° 5 também traz uma reflexão quanto a Extração de Águas 

Subterrâneas e Terremotos, contextualizando o fenômeno agora a partir da ação do 

homem. O objetivo pretendido agora é explicar o fenômeno de forma científica e, para 

isso, exemplifica um terremoto ocorrido em Lorca na Espanha contrapondo o senso 

comum com a opiniões de geólogos.   

 

Gráfico 5: Desempenho/modalidade B2Q1.5 (EER – EETI – EEP) 

 

Fonte: Próprio autor 
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Percebe-se com este item que os percentuais obtidos e analisados em relação  

o desempenho das escolas em relação as modalidades de Ensino apresentando percentuais 

aproximados em 49%, 51% e 84% respectivamente e, que apresentam resultados muito 

próximos considerando que a aplicação se deu em dias diferentes e com escolas com 

modalidade de Ensino também diferentes. 

Dessa forma e permanecendo o rigor das análise anteriores quanto a amostra 

não mais por modalidade de Ensino e, sim a totalidade durante a aplicação do experimento 

que tratou do universo da amostra, segue análise do desempenho agora considerando o 

universo dos estudantes pesquisados na Tabela 12 demonstrando a probabilidade que os 

dados do universo da pesquisa sejam o mais semelhante possível com os dados por 

modalidade de Ensino. 

 

Tabela 12 – Descrição dos objetivos de cada item – Terremoto – B2Q1.5 

 EER EETI EEP 

Dados de escola por modalidade 0,9118 0,8739 0,9191 

Dados do universo da pesquisa 0,9064 0,9064 0,9064 

    

 0,000155 0,000757 0,000405 

    

Qui-quadrado 0,001317   

    

Probabilidade 0,999342   
Fonte: Elaborado pelo autor 

Verificou-se a partir da tabela que o item de n° 5 traz uma comparação em 

relação as modalidades de Ensino também muito semelhante, o que favorece 

positivamente a aplicação de uma situação problema de forma contextualizada com o 

cotidiano dos estudantes. Logo os dados se apresentaram uma probabilidade muito 

próxima de 100% em refletir igualdade no universo da amostra em relação aos percentuais 

comparados entre as EER, EETI e as EEP.  

 

4.1.6 Análise do 2° bloco de questões (Terremoto – B2Q1.6) 

Como último item referente ao 2° bloco de questões, de n° 5, faz uma análise 

em relação aos riscos da extração de águas subterrâneas podendo desencadear um 

terremoto, fenômeno investigado em relação aos 3 itens deste bloco. O que diferencia 

esse item de itens e questões que são tratados de forma costumeiras em sala de aula é que 

este não traz alternativas como solução, pelo contrário, traz como alternativas problemas 

que possam explicar um possível terremoto. 
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Vale lembrar que o objetivo deste item é fazer com que o estudante possa 

explicar o fenômeno de forma científica exigindo dele uma demanda cognitiva média. 

Para este item se adaptou também a condições de um problema impresso e utilizado no 

TD que se aplicou como instrumento de mediação de questões problemas que foram 

tratados durante a aplicação do experimento. A seguir o Gráfico de número 6 apresenta 

os desempenhos dos estudantes participantes por modalidade de Ensino conforme o 

objetivo desta pesquisa.   

Gráfico 6: Desempenho/modalidade B2Q1.6 (EER – EETI – EEP) 

 

Fonte: Próprio autor 

 

No último item deste bloco, item de n° 6, os percentuais obtidos e analisados 

em relação ao desempenho das escolas em função de suas modalidades de Ensino 

apresentaram percentuais aproximados em 48%, 53% e 84% respectivamente, divergindo 

em apenas 1% em relação as modalidades pesquisadas. A seguir apresenta-se a Tabela 13 

com a probabilidade de retratar igualdade entre o universo da pesquisa e as amostras por 

modalidades. 
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Tabela 13 – Descrição dos objetivos de cada item – Terremoto – B2Q1.6 

 EER EETI EEP 

Dados de escola por modalidade 0,9118 0,8739 0,9191 

Dados do universo da pesquisa 0,9064 0,9064 0,9064 

    

 0,000155 0,000757 0,000405 

    

Qui-quadrado 0,001317   

    

Probabilidade 0,999342   
Fonte: Elaborado pelo autor 

Constatou-se a partir da tabela que o item de n° 6 apresentou em função da 

comparação em relação as modalidades de Ensino de forma muito semelhante, o que 

demonstra indícios relevantes quanto a aplicação de uma situação problema. Logo os 

dados para este item apresentaram uma probabilidade muito próxima de 100%, que 

garante um resultado geral para essa questão confiabilidade e, reflete igualdade no 

universo da amostra em relação aos percentuais comparados entre as EER, EETI e as 

EEP.  

 

4.1.7 Análise do 3° bloco de questões (Frenagem – B3Q1.7) 

No terceiro bloco de questões do TD foi composto pelo maior número de 

itens, ou seja, foi compilado com 6 itens. O primeiro dele procurou investigar se o 

estudante participante apresentava a habilidade de ler uma informação contida em um 

diagrama. A situação problematizada nesse experimento foi aplicada na versão de 2012 

do PISA em matemática, como os itens versavam de forma interdisciplinar com o estudo 

dos movimentos e, com um diagrama atípico em relação aos trabalhados no contexto de 

sala de aula, adotou-se essa questão sob os conceitos de Mecânica. O diagrama citado 

apresenta-se a seguir na Figura 9. 



59 

 

Figura 10: Diagrama em forma de caracol 

Fonte: OCDE 

Percebe-se a atipicidade desse diagrama em relação ao contexto de sala de 

aula, envolve as grandezas de distância, tempo e velocidade em uma espira que se alonga 

em função do aumento da velocidade. A questão 3 oportuniza nos 6 itens duas análises: 

1) Distância percorrida antes que o motorista comece a acionar os freios (distância do 

tempo de reação) e 2) Distância percorrida durante a frenagem (distância de frenagem). 

Para o item de n° 7 deste bloco, se analisa a habilidade de ler a partir do 

diagrama que um veículo se deslocando a 110 Km/h, percorrerá uma distância de quase 

23 metros durante o tempo de reação do motorista, nessa situação não se considera a 

distância total até o veículo parar. Os desempenhos das amostras serão tratados a seguir 

no gráfico 7. 
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Gráfico 7: Desempenho/modalidade B3Q1.7 (EER – EETI – EEP) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Considerando que este item exigiu baixa demanda cognitiva e sob 

problematização dentro do contexto dos estudantes, os resultados mostraram fortes 

indícios de aprendizagem sob a análise dessa situação. Os desempenhos seguindo a ordem 

descrita no gráfico foram aproximadamente 52%, 56% e 86% entre as modalidades de 

Ensino participantes. 

Percebeu-se na problematização inicial desta questão que houve adesão dos 

estudantes no tratamento do diagrama, pressupondo que estes se engajaram no propósito. 

Moreira (2017) comenta em relação a essa condição para uma aprendizagem significativa 

que é a predisposição daquele que aprende. 

Logo, os resultados aqui destacados para o primeiro item dos 6 existentes 

deste bloco de questões e, para uma análise de coerência quanto a semelhança das 

amostras por modalidade de Ensino em relação ao universo da pesquisa, apresentou uma 

probabilidade de quase 100% em retratar igualdade das amostras. Na tabela 14 são 

apresentados a seguir.  
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Tabela 14 – Descrição dos objetivos de cada item – FRENAGEM – B3Q1.7 

 EER EETI EEP 

Dados de escola por modalidade 9,9691 0,9478 0,9550 

Dados do universo da pesquisa 0,9570 0,9570 0,9570 

    

 0,000153 8,84E-05 4,18E-06 

    

Qui-quadrado 0,000246   

    

Probabilidade 0,999877   
Fonte: Elaborado pelo autor 

   

A partir desta tabela, constatou-se em relação a este item de n° 7 resultados 

que apontam relevância na metodologia de aplicação do experimento adotado quanto a 

indícios de compreensão do fenômeno/situação problematizada e a oportunidade de 

contextualizar com potenciais acidentes automobilísticos provocados pela má conduta em 

ingerir bebidas alcoólicas e dirigir e, principalmente, dirigir ao mesmo tempo que se faz 

uso de aplicativos de mensagens que serão melhor abordados nos itens a seguir.    

 

4.1.8 Análise do 3° bloco de questões (Frenagem – B3Q1.8) 

Na sequência do terceiro bloco, o item de n° 8 faz uso do mesmo objetivo, 

habilidade de ler uma informação contida em um diagrama. Porém, para essa situação 

que se problematizou em função não apensa do tempo de reação como também na 

distância mínima necessária para frear e parar um veículo que se desloca a mesma 

velocidade do item anterior, ou seja, a 110 Km/h.  

Vale ressaltar que para essa situação os estudantes que validaram a solução 

do item que fora problematizado considerando o contexto vivencial dos mesmos, 

organizaram os conhecimentos que se apresenta a seguir em dois pontos: 

• Distância do tempo de reação; 

• Distância de frenagem 

Após organizar os conhecimentos a partir do início do problema, o estudante 

participante consegue aplicar o que aprendeu supondo que este tenha somado as 

distâncias para que enfim, se determine a distância total percorrida pelo veículo até parar 

totalmente. Os resultados de forma comparativa nas modalidades de Ensino participantes 

são apresentados abaixo no Gráfico 8. 
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Gráfico 8: Desempenho/modalidade B3Q1.8 (EER – EETI – EEP) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Seguindo a mesma proposta de análise, o item de n° 8 aplicado por meio do 

TD também exigiu baixa demanda cognitiva e sob problematização dentro do contexto 

dos estudantes, os resultados mostraram fortes indícios de aprendizagem sob a análise 

dessa situação, porém, um pouco menor em relação ao item anterior. Os desempenhos 

seguindo a ordem descrita no gráfico foram aproximadamente 46%, 54% e 83% entre as 

modalidades de Ensino participantes. A seguir, analisa-se o percentual de semelhança 

entre o universo da pesquisa em relação as amostras por modalidade de Ensino na Tabela 

15. 

Tabela 15 – Descrição dos objetivos de cada item – FRENAGEM – B3Q1.8 

 EER EETI EEP 

Dados de escola por modalidade 0,8502 0,9217 0,9101 

Dados do universo da pesquisa 0,8963 0,8963 0,8963 

    

 0,002371 0,00072 0,000212 

    

Qui-quadrado 0,003303   

    

Probabilidade 0,99835   
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A tabela acima, revelou em relação a este item de n° 8 uma probabilidade 

expressiva em relação aos resultados que apontam relevância na metodologia de aplicação 

do experimento adotado quanto a indícios de compreensão da necessidade de uma 
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distância maior quando necessário parar por completo o veículo. No item seguinte, em 

relação essa questão, a demanda cognitiva passa a ser de nível médio. 

 

4.1.9 Análise do 3° bloco de questões (Frenagem – B3Q1.9) 

Para este item de número 9, o objetivo versa em relação a habilidade de 

deduzir uma informação a partir do diagrama utilizado no terceiro bloco de questões do 

TD. O estudante que logrou êxito na solução calculou a diferença entre a distância de 

frenagem (total) e a distância do tempo de reação conforme pontuada no item anterior e 

expressa abaixo. 

𝑑𝑝𝑓 = 𝑑𝑡 − 𝑑𝑡𝑟 

 

dpf (distância durante o processo de frenagem) 

dt (distância total) 

dtr (distância durante o tempo de reação) 

 

Percebe-se que a medida que a demanda cognitiva aumenta, os percentuais 

de desempenho diminuem, porém, mesmo com a diminuição desse percentual, os 

resultados são expressivos e aproximados em 90% considerando o universo da pesquisa. 

A seguir, conforme a proposta deste capítulo, são apresentados inicialmente o 

desempenho por modalidade de Ensino conforme o Gráfico 9. 

Gráfico 9: Desempenho/modalidade B3Q1.9 (EER – EETI – EEP) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Em sequência, para este item de número 9, os resultados quanto aos 

desempenhos seguindo a ordem descrita no gráfico foram aproximadamente 50%, 51% e 

80% entre as modalidades de Ensino participantes. A seguir, analisa-se o percentual de 

semelhança entre o universo da pesquisa em relação as amostras por modalidade de 

Ensino na Tabela 16. 

Tabela 16 – Descrição dos objetivos de cada item – FRENAGEM – B3Q1.9 

 EER EETI EEP 

Dados de escola por modalidade 0,9162 0,8695 0,8682 

Dados do universo da pesquisa 0,8445 0,8445 0,8445 

    

 0,006087 0,00074 0,000665 

    

Qui-quadrado 0,007493   

    

Probabilidade 0,996261   
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Neste item de n° 9, a tabela acima, também converge com as anteriores 

quando revelou uma probabilidade expressiva em relação aos resultados que apontam 

relevância na metodologia de aplicação do experimento adotado quanto a indícios de 

compreensão da necessidade deduzir uma informação a partir de um diagrama. No item 

seguinte a compreensão se formula em relação a identificação de uma velocidade por 

meio da distância de frenagem. 

 

4.1.10 Análise do 3° bloco de questões (Frenagem – B3Q1.10) 

A análise do item de n° 10 consiste em identificar a velocidade que o 

automóvel estava antes do processo de frenagem por meio da distância percorrida após o 

processo de frenagem. Os objetivos para este item conferem a habilidade de ler uma 

informação a partir de um diagrama, não demandando níveis elevados de complexidade, 

pelo contrário, a informação que resulta na solução correta deste item é identificada 

diretamente no diagrama.  

Permitiu também contextualizar essa situação vivenciadas pelos peritos na 

aferição de velocidades a partir das marcas de frenagem deixadas ou marcadas na 

pavimentação. Conforme Delizoicov (2001), o problema proposto deve despertar no 

aluno a necessidade de apropriação de um conhecimento previamente proposto pelo 

professor. A seguir são apresentados no gráfico de n° 10 o desempenho dos estudantes 

por modalidade de Ensino. 
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Gráfico 10: Desempenho/modalidade B3Q1.10 (EER – EETI – EEP) 

 

   Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Percebe-se através do gráfico de número 10 que os percentuais dos 

desempenhos dos estudantes por modalidade de Ensino apresentaram fortes indícios da 

aprendizagem proposta em função deste item. Os valores das 3 modalidades foram 53%, 

54% e repetiu na EEP com 83%. Considerando o forte desempenho acima dos 90%, se 

faz necessário comparar os desempenhos apresentados em relação ao universo da 

pesquisa através da tabela de n° 17. 

 

Tabela 17 – Descrição dos objetivos de cada item – FRENAGEM – B3Q1.10 

 EER EETI EEP 

Dados de escola por modalidade 0,9735 0,9130 0,9101 

Dados do universo da pesquisa 0,9292 0,9292 0,9292 

    

 0,002112 0,000282 0,000393 

    

Qui-quadrado 0,002787   

    

Probabilidade 0,998607   
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na compilação dos resultados deste item e, aplicando a mesma análise 

comparativa retratando a semelhança em relação aos resultados obtidos considerando as 

amostras por modalidade de Ensino com o universo desta pesquisa, conclui-se que a 
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probabilidade retratou de forma consistente forte semelhança com um percentual de quase 

100%.   

 

4.1.11 Análise do 3° bloco de questões (Frenagem – B3Q1.11) 

No penúltimo item deste bloco de questões, a problematização oportunizada 

na aplicação deste item, iniciou com uma reflexão acerca do processo de frenagem em 

pavimentação em boas condições e em pavimentação molhada, ou seja, para a 

organização do conhecimento, é necessário a compreensão que a pavimentação molhada 

reduz o atrito dos pneus com a superfície, aumentando a distância final da frenagem sob 

essas condições. 

O presente item exige uma demanda cognitiva mais apurada, pois a opção 

assertiva a esse item não se apresenta como solução do problema e, sim, como um 

caminho ou possibilidade para que se valide o objetivo apresentado a essa situação 

devidamente apresentada no item 3.2 do capítulo anterior. Os percentuais do desempenho 

das escolas em relação as modalidades de Ensino são apresentadas no Gráfico de n° 11 a 

seguir. 

Gráfico 11: Desempenho/modalidade B3Q1.11 (EER – EETI – EEP) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Percebeu-se que neste item o percentual considerando o universo da pesquisa 

apresentou o menor valor em comparação aos 16 itens, a princípio a demanda cognitiva 

exigida poderia explicar essa queda no rendimento, logo se verifica que apenas a EEP 
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apresentou divergência de rendimento em relação as EER e as EETI. Os valores 

identificados seguiram a ordem de identificação do gráfico em 48%, 48% e 51%. Dentre 

os demais itens, esse apresentou o menor rendimento. Porem a seguir se realiza uma 

análise comparativa do universo da pesquisa em relação as modalidades de Ensino 

investigadas. Vê Tabela de n° 18. 

Tabela 18 – Descrição dos objetivos de cada item – FRENAGEM – B3Q1.11 

 EER EETI EEP 

Dados de escola por modalidade 0,8898 0,8173 0,5598 

Dados do universo da pesquisa 0,4778 0,4778 0,4778 

    

 0,355262 0,241231 0,014073 

    

Qui-quadrado 0,610566   

    

Probabilidade 0,736915   
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A partir dos compilados e apresentados na tabela acima e, considerando que 

houve um rendimento atípico na EEP para o penúltimo item deste bloco de questões, o 

percentual médio foi de aproximadamente de 74%, inferior aos itens que compôs o TD, 

porém com um percentual que retrata confiabilidade comparando-se os rendimentos das 

amostras por modalidade em relação ao universo da pesquisa. A seguir, se analisará o 

último item desse bloco de questões.   

 

4.1.12 Análise do 3° bloco de questões (Frenagem – B3Q1.12) 

Finalizando este bloco de questões, o item de n° 12 trouxe como 

problematização inicial a compreensão por meio de pares de gráficos da distância 

percorrida durante o tempo de reação do motorista com a distância percorrida durante o 

seu tempo de frenagem. Ressalta-se que essa situação problema se apresenta nos gráficos 

de maneira atípica em relação os gráficos costumeiramente trabalhados no contexto de 

sala de aula. A seguir os a Figura 11. 

Figura 11: Pares de gráficos do B3Q1.12 

 

 

 

 

 

                 Fonte: OCDE 
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Percebe-se que as grandezas físicas referente a tempo e espaço estão dispostas 

nos eixos do plano cartesiano de forma atípica em relação aos gráficos trabalhados 

comumente no contexto de sala de aula, pois geralmente os livros didáticos trazem na 

abscissa do plano a grandeza referente a tempo, exigindo como objetivo aos estudantes 

participantes o reconhecimento de alternativas equivalentes de representação de dados. A 

seguir os desempenhos das escolas por modalidades de Ensino no Gráfico 12 abaixo. 

Gráfico 12: Desempenho/modalidade B3Q1.12 (EER – EETI – EEP) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

De acordo com o gráfico apresentado em função do item de n° 12, os 

percentuais de desempenho das escolas em relação as modalidades de Ensino têm valores 

aproximados e respectivos a 51%, 54% e 82%. Conforme a proposta e os objetivos desta 

questão, percebeu-se valores significativos de rendimento e, para que se compare com o 

universo desta pesquisa, aplica-se estatística probabilística conforme a Tabela 19 a seguir 

como referência dessa comparação. 

Tabela 19 – Descrição dos objetivos de cada item – FRENAGEM – B3Q1.12 

 EER EETI EEP 

Dados de escola por modalidade 0,9471 0,9217 0,9011 

Dados do universo da pesquisa 0,9203 0,9203 0,9203 

    

 0,00078 2,13E-06 0,000401 

    

Qui-quadrado 0,001183   

    

Probabilidade 0,999409   
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Em conclusão da análise do terceiro bloco de questões, verificou-se um 

percentual considerável que retrata de forma muito semelhante os resultados das amostras 

por modalidade de Ensino em comparação ao universo da pesquisa, resultando um 

percentual de aproximadamente 100% dessa análise. A seguir o penúltimo bloco de 

questões será analisado. 

 

4.1.13 Análise do 4° bloco de questões (Frenagem – B4Q1.13) 

Para o penúltimo bloco de questões que compôs o TD, o tema aborda uma 

problemática atual quanto ao cenário energético do Brasil, é contextualizado a conversão 

de Energia Cinética em Energia Elétrica. Segundo o enunciado da própria questão, a 

Energia Eólica é uma fonte de energia limpa e renovável que pode substituir as centrais 

térmicas movidas a petróleo e carvão. Os geradores Eólicos apresentados na Figura 12 

ilustra bem como funciona um parque Eólico. 

Figura 12: Pares de gráficos do B3Q1.13 

  

Fonte: OCDE 

Diante do exposto, se problematizou condições de instalações considerando 

como elemento essencial o vento ao longo do ano por meio de gráficos que expões quatro 

cenários que valida o melhor local de instalação conforme a Figura 13 apresenta os 

gráficos que indicam o melhor local de instalação. 

Figura 13: Pares de gráficos do B3Q1.13 

 

                          Fonte: OCDE 
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Percebe-se com a condição de constância de vento durante o ano todo, a 

alternativa de letra “C” valida como solução ou interpretação do problema proposto. A 

seguir o Gráfico 13 apresenta desempenho das escolas participantes por modalidades de 

Ensino. 

 

Gráfico 13: Desempenho/modalidade B4Q1.13 (EER – EETI - EEP) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Percebe-se por meio dessa análise gráfica que o desempenho das escolas em 

relação as modalidades de Ensino apresentam percentuais aproximados em 51%, 48% e 

84% respectivamente. Comparando por meio de estatística probabilística afim de retratar 

a semelhança dos resultados. Na Tabela 20 apresenta-se esses percentuais. 

Tabela 20 – Descrição dos objetivos de cada item – ENERGIA EÓLICA – B4Q1.13 

 EER EETI EEP 

Dados de escola por modalidade 0,9427 0,9217 0,9251 

Dados do universo da pesquisa 0,8988 0,8988 0,8988 

    

 0,002144 0,000583 0,00077 

    

Qui-quadrado 0,003497   

    

Probabilidade 0,998253   
Fonte: Elaborado pelo autor 

   

Os desempenhos apresentados mediante as escolas em função das 

modalidades de Ensino retratam um percentual aproximado a 100%, o que subsidia 
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credibilidade nos dados apurados e tabulados deste item em relação a um assunto 

importante como a conversão de Energia Cinética em Energia Eólica principalmente 

quando se contextualiza o cenário energético atual e insuficiente. A seguir o item de n° 

14 encerra o quarto bloco de questões do TD aplicado durante o experimento. 

 

4.1.14 Análise do 4° bloco de questões (Energia Eólica – B4Q1.14) 

O item de n° 14 do TD completa o 4° bloco de questões que tratou da 

conversão de Energia Cinética em Energia Elétrica. Para este item, são analisados de 

forma mais específicas as condições que privilegiam as instalações de parques eólicos em 

função de uma compreensão gráfica, ou seja, reconhecer alternativas equivalentes de 

representação de dados que são analisadas a partir de 4 situações que são: 

1) As pás começarão a girar quando a velocidade do vento for V1; 

2) Por razões de segurança, a rotação das pás não aumentará quando a velocidade do 

vento for maior que V2; 

3) A potência elétrica está no máximo (W) quando o vento atinge a velocidade V12; 

4) As pás irão parar de girar quando a velocidade do vento alcançar V3. 

Para que se apresente representações equivalentes de dados, a seguir são 

demonstrados em forma de uma figura. 

Figura 14: Gráfico que representa equivalência de dados do B4Q1.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OCDE 

Dentre as alternativas propostas para que se se identificassem a compreensão 

do fenômeno descrito, foram apresentadas 4 opções para que se validassem a condição 

exigida pelo item, logo se oportunizou a análise na forma de um problema para que se 

organizassem possibilidades e aplicassem de forma científica a compreensão adequada 

como solução a representação de dados equivalentes fazendo uso de gráficos. Assim a 

opção que atendeu a essas condições foi de letra “B”. O desempenho em relação as escolas 
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de acordo com as modalidades de Ensino apresentaram índices satisfatórios que serão 

apresentados no Gráfico de n° 14 a seguir. 

 

Gráfico 14: Desempenho/modalidade B4Q1.14 (EER – EETI - EEP) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os desempenhos apresentaram respectivamente os percentuais em 47%, 47% 

e 84%, que posteriormente se analisou através de suporte estatístico a semelhança desses 

resultados com o percentual do universo da pesquisa. A seguir o percentual probabilístico 

dessa comparação é apresentado sob uma tabela. 

Tabela 21 – Descrição dos objetivos de cada item – ENERGIA EÓLICA – B4Q1.14 

 EER EETI EEP 

Dados de escola por modalidade 0,8766 0,7956 0,9191 

Dados do universo da pesquisa 0,8710 0,8710 0,8710 

    

 3,6E-05 0,006527 0,002656 

    

Qui-quadrado 0,0009219   

    

Probabilidade 0,995401   
Fonte: Elaborado pelo autor  

 

Considerando a Tabela acima, apresenta-se um percentual comparativo entre 

as amostras por modalidade de Ensino e o universo da pesquisa em aproximadamente 

100%, retratando assim o grau de semelhança entre estes entes descrito anteriormente. 
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Percebe-se que os dados apresentados conferem os resultados obtidos em função deste 

penúltimo bloco de questões. 

 

4.1.15 Análise do 4° bloco de questões (Trânsito de Vênus – B5Q1.15) 

Abrindo o último bloco de questões do TD, o item de n° 15 traz a necessidade 

de se compreender a Mecânica por traz dos movimentos dos planetas. Segundo o 

enunciado desse item, “Em 8 de junho de 2004, pôde-se observar, a partir de vários 

locais da Terra, a passagem do planeta Vênus diante do Sol. Esse fenômeno é 

denominado “trânsito” de Vênus e ocorre quando a órbita de Vênus coloca o planeta 

entre o Sol e a Terra. O trânsito de Vênus anterior a esse ocorreu em 1882 e o próximo 

está previsto para 2012”. Afirma também que o trânsito de astros planetários já havia se 

observado por meio de um cartão branco, em vez de se olhar diretamente para o Sol 

fazendo uso do Telescópio porque segundo a compreensão do fenômeno, observar o Sol 

por meio de um telescópio pode lesionar a visão. A seguir os dados quanto aos 

desempenhos no Gráfico 15. 

Gráfico 15: Desempenho/modalidade B5Q1.15 (EER – EETI - EEP) 

  

Fonte: Elaborado pelo autor 

Para o presente bloco de questões, os resultados referentes aos desempenhos 

das escolas por modalidades de Ensino apresentam de forma respectiva os percentuais em 

aproximados em 49%, 48% e 71%. Comentado por Marengão (2012), a proposição de 

problemas é que se organiza e se seleciona os conceitos a serem desenvolvidos. A seguir, 

a Tabela 22 traz uma comparação em relação as amostras e o universo da pesquisa em 

relação ao grau de semelhanças entre estes entes. 
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Tabela 22 – Descrição dos objetivos de cada item – TRÂNSITO DE VÊNUS – B5Q1.15 

 EER EETI EEP 

Dados de escola por modalidade 0,9030 0,8217 0,7784 

Dados do universo da pesquisa 0,8268 0,8268 0,8268 

    

 0,007023 3,15E-05 0,002833 

    

Qui-quadrado 0,009888   

    

Probabilidade 0,995068   
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Considerando o penúltimo item do último bloco e, consequentemente o 

penúltimo item do TD, que trouxe a necessidade de compreensão que a observação direta 

sem a devida proteção aos olhos pode provocar danos irreversíveis a visão. O percentual 

que compara o grau de semelhança entre as amostras por modalidades de Ensino e o 

universo da pesquisa, totalizaram aproximadamente 100%. A seguir, serão tratados o 

desempenho em relação ao último item do TD fechando o assunto referente ao Trânsito 

de Vênus.  

 

4.1.16 Análise do 4° bloco de questões (Trânsito de Vênus – B5Q1.16) 

Por fim, o presente item fecha não só o último bloco de questões como fecha 

o último item do TD, Vale ressaltar que a seleção e/ou adaptação de questões e itens de 

versões anteriores do PISA teve como objetivo oportunizar uma problematização, 

organizar os conhecimentos diante do problema para que se aplicasse na intenção de 

validar o que se aprendeu. A seguir o Gráfico 16. 
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Gráfico 16: Desempenho/modalidade B5Q1.16 (EER – EETI - EEP) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Neste item o objetivo foi estabelecer uma conexão atenuada da bagagem 

cognitiva de séries anteriores com o intuito de ao observar o Trânsito solar a partir da 

Terra, em determinados momentos, é possível se observar dentre os planetas sugeridos 

que foram: Mercúrio, Marte, Júpter e Saturno. A possível visualização de Marte.  

Os resultados de acordo com as modalidades de Ensino, apresentaram de 

forma respectiva 92%, 85% e 87% e, comparando-se esses resultados com p universo da 

pesquisa, o percentual também se aproxima de 100%, o que garante um grau de 

semelhança em relação aos dados apresentados. 

Tabela 23 – Descrição dos objetivos de cada item – TRÂNSITO DE VÊNUS – B5Q1.16 

 EER EETI EEP 

Dados de escola por modalidade 0,9207 0,8521 0,8652 

Dados do universo da pesquisa 0,8773 0,8773 0,8773 

    

 0,000624 0,000724 0,000167 

    

Qui-quadrado 0,001515   

    

Probabilidade 0,999243   
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2 Análise do questionário PARTE 2 (Percepção discente) 

 

Conforme apresentou-se no início deste capítulo, a presente análise se divide 

em duas partes como exposto anteriormente, inicia-se a análise correspondente à PARTE 

2 desta pesquisa, que trata da percepção discente em relação a fatores que podem, ou não, 

corroborar de maneira geral com o Ensino de Mecânica. Os resultados serão apresentados 

de forma comparativa respondendo quatro pontos em função da percepção quanto a: 

• Uso do laboratório 

• Ensino de Física 

• Didática docente 

•  Avaliação do TD aplicado ao experimento 

Brasil (2018) estabelece através da BNCC que as aprendizagens devem ser 

oportunizadas de forma síncrona com as necessidades, as possibilidades e os interesses 

dos estudantes e, preparando-os para os desafios da sociedade contemporânea. O que 

justifica a adoção e aplicação de conteúdos de Mecânica em nível introdutório respeitando 

não só a idade/série, mas, principalmente, o contexto vivencial dos estudantes. 

 

4.2.1 Percepção discente quanto ao uso do laboratório  

A PARTE 2 do Cartão Resposta foi dividida em quatro blocos, sendo o 

presente bloco referente ao uso do laboratório, possibilitando confrontar essas 

informações com os resultados alcançados do TD. No primeiro bloco dessa parte 

apresenta-se a seguir uma tabela com resultados do universo da pesquisa, ou seja, dos 791 

estudantes participantes. 

Tabela 24: Questionário quanto ao uso de laboratório 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os números da tabela acima revelaram que apenas 1,5% dos estudantes 

participantes responderam que não há laboratório na unidade escolar a qual está 

matriculado, porém, o valar que cabe uma reflexão está na pergunta seguinte, ou seja, se 

o laboratório de Ciências é utilizado na escola. A resposta revelou um percentual de 29% 

QUESTIONÁRIO SIM NÃO TOTAL 

Existe laboratório de ciências na sua escola? 
 

779 12 791 

Você faz uso do laboratório de Ciências? 
 

559 232 791 
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dos estudantes afirmaram não fazer uso do laboratório. A seguir, são apresentados os 

resultados referentes ao Ensino de Ciências. 

 

4.2.2 Percepção discente quanto ao Ensino de Ciências 

Referente ao B2Q2, é feito uma consulta acerca do Ensino de Ciências no 

contexto do estudante, avaliando o quanto é estimulador, desafiador, importante e difícil 

as propostas conteudistas particularizado no Ensino de mecânica. A Tabela 25 retrata 

esses valores. 

Tabela 25: Questionário quanto ao Ensino de Ciências 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 25 e, analisando os 

estudantes que de maneira geral afirmam que o Ensino de Ciências é estimulante, um 

percentual aproximadamente de 74%, declararam que concordam que o Ensino de 

Ciências é estimulante. Ressalta-se que o mesmo percentual foi identificado na análise 

quanto o Ensino de Ciências desafiador. Para os estudantes que concordam de maneira 

geral declarando que o Ensino de Ciências é importante, esse percentual é de 

aproximadamente 90% e por fim, os estudantes que declaram concordar parcial ou 

plenamente que o Ensino de ciências é difícil, se aproxima dos 70%. 

 

  4.2.3 Percepção discente quanto aos professores Ensino de Ciências/Física 

 

 No B3Q2, são apresentados valores percentuais referentes aos professores de 

Ciências dos estudantes participantes. Ressaltando-se o anonimato geral, ou seja, a não 

identificação tantos dos discentes como dos docentes, a tabela 26 apresenta indícios 

positivos quanto a algumas características que podem corroborar com a mediação do 

Ensino de Ciências, particularizado aqui como Ensino de Mecânica.  

 

 QUESTIONÁRIO TOTAL 

 Discordo 

Plenamente 

Discordo 

Parcialmente 

Indiferente Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Plenamente 
791 

Estimulante? 

 
53 68 88 299 283 791 

Desafiante? 

 
44 74 75 251 347 791 

Importante? 

 
26 24 45 189 507 791 

Difícil?  

 
60 110 87 279 255 791 
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Tabela 26: Questionário quanto aos professores de Ciências/Física 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Consoando com as discussões anteriores, o os resultados serão apresentados 

em percentual em relação aos estudantes que concordam de forma geral com 

características como dinamismo, extrovertido, conhecimento do conteúdo e capacidade 

de mediação da aprendizagem. Os percentuais nessa ordem foram 62%, 63%, 91% e 77%. 

Dentre estes, destaca-se com maior ênfase a última característica, pois converge com a 

proposta de mediação do Ensino de Mecânica, objetivo geral desta pesquisa.  

 

4.2.4 Percepção discente quanto aos professores Ensino de Ciências/Física 

Analisando o B4Q2, apresenta-se aqui um feedback quanto ao TD como 

instrumento com potencial de compor uma mediação de Ensino de Mecânica através da 

problematização inicial oportunizados com questões/itens que contemplam o contexto 

vivencial dos estudantes. Como os itens adotados no instrumento foram selecionados e/ou 

adaptados de versões anteriores do PISA, a própria OCDE (2007), declara que as questões 

foram elaboradas por meio de temas científicos que envolvem a utilização, pelos 

estudantes, de conhecimentos específicos selecionados a respeito de aspectos sobre o 

mundo natural. A seguir, a Tabela 27 traz dados desse feedback. 

Tabela 27: Questionário quanto aos professores de Ciências/Física 

 

  Fonte: Elaborado pelo autor 

 QUESTIONÁRIO TOTAL 

 Discordo 

Plenamente 

Discordo 

Parcialmente 

Indiferente Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Plenamente 
791 

Dinâmico 

 
117 85 102 247 240 791 

Extrovertido 

 
102 78 109 257 245 791 

Demonstra saber 

do conteúdo 
19 18 37 159 558 791 

Facilita sua 

aprendizagem 
48 50 86 242 365 791 

 

 

  TOTAL 

QUESTIONÁRIO Muito 
Fácil 

Fácil Médio Difícil Muito 
Difícil 

791 

As questões do seminário, quando 
comparadas as questões que o professor 
aborda em sala de aula são... 

131 239 362 44 15 791 

Inicialmente, na sua concepção, as 
questões abordadas são... 

76 240 356 95 24 791 

Depois da explicação, as questões 
abordadas são ... 

261 323 171 21 15 791 
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Vale ressaltar para essa questão B4Q2 que, a aplicação do TD em hipótese 

alguma tinha características de olimpíadas, a intenção era fazer um contraponto 

identificando os níveis das questões conforme a origem delas e comparando-as conforme 

a percepção dos estudantes, o que se verificou mediante a tabela.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Identificou-se por meio de uma atividade de revisão bibliográfica um déficit 

de estratégias que possam mediar o Ensino de Mecânica a partir da problematização do 

conteúdo no âmbito vivencial do estudante da Educação Básica. Verificou-se quando se 

link uma proposta de conhecimento ao contexto do estudante de forma engajadora, 

oportuniza que o mesmo possa agir e interagir no seu próprio aprendizado, 

fundamentando-se a partir dos 3 MP, teoria de Demetrios Delizoicov que se utilizou na 

aplicação do experimento que são: 1) a problematização inicial do conteúdo; 2) 

organização do conhecimento e 3) aplicação do conhecimento.  

Ressalta-se que precedeu a aplicação do experimento, um estudo de diversos 

compêndios com questões problemas em exames, provas e avaliações externas já 

aplicadas para que se identificassem em função dos construtos das mesmas os objetivos 

propostos de forma a subsidiar a seleção e/ou adoção de questões e itens com o viés 

contextualizável. Diante do exposto, compilou-se o TD como instrumento de aplicação 

do experimento a partir de versões anteriores do PISA em função da estrutura lógica das 

questões e da adequação da idade/série conforme BNCC para o início do Ensino de 

Mecânica na primeira série do Ensino Médio.    

O tratamento no rigor da seleção dessas questões/itens em caráter 

problematizado foi substanciado por meio de uma análise das situações didáticas de Guy 

Brousseau, antevendo as condições de agir, formular, validar e institucionalizar. Um 

ponto importante no desenvolvimento deste trabalho foi verificar convergências entre 

elementos dessas duas teorias de forma colaborativa no objetivo desta pesquisa que foi: 

investigar fatores relevantes na seleção de questões/itens problematizáveis no 

aprendizado do estudante como recurso didático potencializador no Ensino de Mecânica. 

Após a aplicação do experimento, coletou-se através de um questionário 

dados empíricos do desempenho dos estudantes por modalidade de Ensino que foram: 

EER, EETI e EEP e, a percepção discente em relação se outros fatores podem contribuir 

no seu aprendizado como: uso de laboratório, características das aulas de Ciências/Física, 

a mediação por parte dos professores e a opinião do TD como um dos instrumentos desta 

pesquisa. 

Considerando que as amostras quantificou-se seguindo a ordem das 

modalidades de Ensino em 227 estudantes no primeiro dia, 230 estudantes no segundo 

dia e 334 estudantes no terceiro dia de aplicação do experimento, totalizando assim o 
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universo da amostra em 791 estudantes devidamente matriculados na rede pública 

estadual no município de Sobral, reconhecidamente como a melhor educação pública do 

Brasil segundo os índices do IDEB e IOEB, a pesquisa enfrentou dificuldades quanto a 

sua execução, dentre estas a logística de preparação e aplicação do experimento no 

contexto citado, pois foram descartados um percentual de 33% dos cartões respostas que 

apresentaram algum tipo de incoerência na sua marcação como itens incompletos, dupla 

marcação, apologias, etc. Acredita-se que seria necessário um número maior de pessoas 

envolvidas na logística de aplicação com essas proporções. 

Durante o planejamento a execução da pesquisa, foi necessário criar uma 

logística bastante ousada, pois para atender os alunos elegíveis para tal evento, 

considerando que são de origem/modalidades de ensino diferentes como Escola de Ensino 

Regular, Escola de Tempo Integral e Escola de Ensino Profissionalizante, definir rotas 

dos transportes escolares para que atendessem as escolas tanto da sede como distritais 

demandou um esforço coletivo muito grande. 

Outros pontos que não foram simples foi a organização/credenciamento de 

todos os alunos participantes nos três dias de aplicação dessa pesquisa, o deslocamento 

Campi IFCE Fortaleza à Sobral considerando a este também a hospedagem nesse 

município, enfrentamentos esses que demandaram além de recursos financeiros. Por fim, 

ainda sobre o planejamento, destacou-se o trabalho de pesquisa de itens/questões de 

versões anteriores do Pisa, centenas de questões foram analisadas e tratadas em função 

do objetivo desta pesquisa. 

Limitações superadas, os resultados se apresentam de duas formas, a primeira 

foi o desempenho das escolas por modalidade de Ensino em relação aos 05 blocos de 

questões contemplando os 16 itens por meio de gráficos de colunas seguido de uma 

análise comparativa do grau de semelhanças entre os resultados das modalidades com o 

universo da pesquisa apresentados, conclui-se que esses resultados revelaram fortes 

indícios que a problematização do conteúdo didático como instrumento de mediação no 

Ensino de Mecânica confirmou-se como uma ação exitosa. A segunda se deu pela 

percepção discente em se engajar e participar dessa atividade.  

Vale ressaltar que, segundo a LDB no seu artigo 35, aponta como uma das 

finalidades da escola, é favorecer e atribuir sentido às aprendizagens, vinculando desafios 

a realidade dos contextos de produção e circulação dos conhecimentos. Diante do 

exposto, a perspectiva é que os resultados colhidos e tratados aqui desta pesquisa possam 
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colaborar de alguma forma com propostas didáticas na mediação de outros conteúdos do 

Ensino de Ciências e Matemática.   
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APÊNDICE A 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔNIBUS 

 
 QUESTÃO 01 

 
Um ônibus está trafegando por um trecho reto da estrada. 

O motorista do ônibus, chamado Raul, tem um copo de 
água sobre o painel:  

 
Subitamente, Raul tem que pisar nos freios.  
  

O que é mais provável acontecer com a água do copo?  
A) A água permanecerá na horizontal. 
B) A água se derramará para o lado 1. 

C) A água se derramará para o lado 2. 
D) A água se derramará, mas não se pode afirmar se 

derramará para o lado 1 ou o lado 2. 
 

 QUESTÃO 02 

 
O motorista do ônibus, Raul, olha o ônibus que está bem 
atrás dele pelo espelho retrovisor. O ônibus não está 

parado, mas parece estar. A velocidade indicada no 
velocímetro de Raul é de 80 km/h.  Qual é a velocidade 

indicada no velocímetro do ônibus que está atrás de Raul? 
A) 0 km/h.  
B) Entre 0 e 80 km/h.  

C) 80 km/h.  
D) Mais de 80 km/h 
 

 QUESTÃO 03 

 

O ônibus de Raul está viajando a 80 km/h. Um segundo 
ônibus ultrapassa-o e parece estar a cerca de 20 km/h 
quando o ultrapassa.  

 
Qual é a real velocidade indicada no velocímetro do ônibus 
quando ele ultrapassa o de Raul? 

A) Cerca de 20 km/h. 
B) Cerca de 60 km/h. 
C) Cerca de 80 km/h. 

D) Cerca de 100 km/h. 
 

 

EXTRAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS  E 

TERREMOTOS 

 

A crosta rochosa é a camada mais alta da Terra. A crosta é 
dividida em placas tectônicas que circulam sobre uma 

camada de rocha que é derretida paratimentalmente. As 
placas  contêm  rupturas  chamadas  falhas. Os terremotos 

 
 

 
 
 

 
 

ocorrem quando o estresse acumulado ao longo da falha é 
liberado, causando partes do deslocamento da crosta. Um 
exemplo de mudança ao longo de uma falha é mostrado 

abaixo. 
 

 
 

 QUESTÃO 04 

 

Stress na Crosta Terrestre 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

O mapa mostra os níveis de estresse na crosta da Terra em 
uma região. Quatro locais dentro da região são 
identificados como A, B, C e D. Cada local é ou está perto 

de uma falha que percorre a região. 
 

Colocando os locais em ordem do menor risco de 
terremoto, temos respectivamente  
A) D, B, C e A 

B) B, C, D e A 
C) A, B, C, e D 
D) A, C, B e D 

 
 TEXTO PARA AS QUESTÕES 5 E 6  

 

EXTRAÇÃO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS E 

TERREMOTOS 

 

O terremoto de 2011 em Lorca 

 
Lorca, Espanha, está localizada em uma região que 
experimenta terremotos com freqüência. Um terremoto 

ocorreu em Lorca em maio de 2011. Os geólogos 
acreditam que, ao contrário do terremoto anterior, pode ter 
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sido causada em parte pela atividade humana, 
especificamente pelo bombeamento das águas 

subterrâneas. De acordo com a hipótese dos geólogos, a 
extração de água do subterrâneo contribuiu para o estresse 
em uma falha próxima que desencadeou uma mudança que 

resultou no terremoto. 
 

Um aluno que mora em uma cidade em uma região longe 
de Lorca aprende sobre a hipótese dos geólogos sobre o 
terremoto de 2011 em Lorca. O aluno sabe que a extração 

de águas subterrâneas na região onde ele mora levou a um 
declínio no nível da água subterrânea. Ele está preocupado 
com a possibilidade de terremotos em sua cidade.  

 
 QUESTÃO 05  

 

Qual observação apoia a hipótese dos geólogos? 
A) O terremoto foi sentido a muitos quilômetros de Lorca. 

B) O movimento ao longo da falha foi maior nas áreas 
onde o bombeamento criou o maior estresse. 
C) Lorca teve terremotos de maior magnitude do que o 

terremoto de maio de 2011. 
D) O terremoto foi seguido por um fragmento de terremoto 

mais pequeno que sentiu na região ao redor de Lorca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUESTÃO 06 

 

Qual das seguintes questões deve ser considerada pelo 
estudante ao avaliar o risco de que a extração de água 
subterrânea desencadeie um terremoto em sua cidade? 

A) A crosta na região contém falhas? 
B) A crosta na região está sujeita ao estresse devido 

apenas as causas naturais? 
C) A água é bombeada do solo na região poluída? 
D) Quais são as temperaturas médias diárias na região? 

 

FRENAGEM 

 

A distância aproximada para parar um veículo em 
movimento é igual à soma da:  

• distância percorrida antes que o motorista 
comece a acionar os freios (distância do tempo de 
reação)  

• distância percorrida durante a frenagem 

(distância de frenagem)  
O diagrama em caracol abaixo apresenta a distância teórica 
de parada para um veículo em boas condições de frenagem 

(um motorista particularmente atento, freios e pneus em 
perfeitas condições, uma rua seca com um bom 
revestimento de superfície) e quanto a distância de parada 

depende da velocidade.   
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QUESTÃO 07 

 

Se um veículo está viajando a 110 km/h, qual a distância 
percorrida pelo veículo durante o tempo de reação do 
motorista? 

A) 22,9 metros 
B) 20,9 metros 

C) 18,7 metros 
D) 16,7 metros 
 

QUESTÃO 08 

 

Se um veículo está viajando a 110 km/h, qual é a distância 

total percorrida antes da parada do veículo? 
A)   57,7 metros 

B)   70,7 metros 
C)   85,4 metros 
D) 101,0 metros 

 
 QUESTÃO 09  

 

Se um veículo está viajando a 110 km/h, qual é a distância 
percorrida enquanto os freios estão sendo acionados? 

A) 52,0 metros 
B) 78,1 metros 
C) 93,0 metros 

D) 93,3 metros 
 
 QUESTÃO 10 

 

Um segundo motorista, viajando em boas condições, para 
seu veículo em uma distância total de 70,7 metros. A qual 

velocidade o veículo estava viajando antes dos freios 
serem acionados? 

A) 70 Km/h 
B) 80 Km/h 
C) 90 Km/h 

D) 100 Km/h 
 

 QUESTÃO 11 

 

Em uma rua molhada, com todas as outras condições 

constantes, a distância de frenagem (não a distância de 
tempo de reação) aumenta em 40%.  
Nós sabemos que leva 57,7 m para parar um veículo 

viajando a 80 quilômetros por hora em boas condições.  
Qual das seguintes respostas mostra como calcular a 
distância total para parar um veículo viajando a essa 

velocidade em pista molhada? 
A) 57,7 x 1,4 
B) (57,7 – 16,7) x 1,4 

C) 16,7 + (57,7 x 1,4) 
D) 16,7 + (57,7 – 16,7) x 1,4 

 
 QUESTÃO 12 

 

Abaixo estão quatro pares de gráficos que representam 
uma distância percorrida durante o tempo de reação do 
motorista e a outra a distância percorrida durante seu 

tempo de frenagem. A velocidade do carro em quilômetros 
por hora está mostrada no eixo horizontal e a distância 

percorrida em metros está no eixo vertical. 
 

A) 
 

 
 
 

 
 

 
 
B)  

 
 
 

 
 

 
 
C) 

 
 
 

 
 

 
D)  
 

 
 
 

 
ENERGIA EÓLICA 

 

Muitos consideram que a energia eólica é uma fonte de 
energia que pode substituir as centrais térmicas movidas a 

petróleo ou a carvão. Os geradores eólicos apresentados na 
figura abaixo possuem pás que giram conforme o vento. 
Essas rotações fazem com que o gerador produza 

eletricidade. 
 

 
 
 QUESTÃO 13 

 

Os gráficos abaixo mostram a velocidade média do vento 
em quatro locais diferentes ao longo do ano. Qual o local 

mais apropriado para a instalação de um gerador eólico? 
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 QUESTÃO 14 

 

Quanto mais forte o vento, mais rapidamente giram as pás 
dos geradores eólicos e mais energia elétrica é gerada. No 
entanto, em uma situação real, não há uma relação direta 

entre a velocidade do vento e a energia elétrica produzida. 
Abaixo, apresentamos quatro condições de funcionamento 

de uma central de energia eólica em situação real.  
  
1. As pás começarão a girar quando a velocidade do vento 

for v1.  
2. Por razões de segurança, a rotação das pás não 
aumentará quando a velocidade do vento for maior que v2.  

3. A potência elétrica está no máximo (W) quando o vento 
atinge a velocidade v2.  

4. As pás irão parar de girar quando a velocidade do vento 
alcançar v3. 
 

Qual dos gráficos a seguir melhor representa a relação 
entre a velocidade do vento e a energia elétrica gerada sob 
as condições de funcionamento descritas? 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÂNSITO DE VÊNUS 

 

Em 8 de junho de 2004, pôde-se observar, a partir de vários 
locais da Terra, a passagem do planeta Vênus diante do 
Sol. Esse fenômeno é denominado “trânsito” de Vênus e 

ocorre quando a órbita de Vênus coloca o planeta entre o 
Sol e a Terra. O trânsito de Vênus anterior a esse ocorreu 

em 1882 e o próximo está previsto para 2012.  
 
Abaixo, vemos uma foto do trânsito de Vênus em 2004. 

Um telescópio foi apontado para o Sol e a imagem 
projetada em um cartão branco. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 QUESTÃO 15 

 

Por que o trânsito foi observado por meio da projeção da 
imagem em um cartão branco, em vez de se olhar 

diretamente pelo telescópio?  
A) A luz do Sol era muito intensa para que Vênus 
aparecesse. 

B) O Sol é grande o suficiente para ser visto sem 
ampliação. 

C) Observar o Sol por meio de um telescópio pode 
danificar os olhos. 
D) Era necessário reduzir a imagem, projetando-a sobre 

um cartão. 
 
 QUESTÃO 16 

 

Qual dos planetas abaixo pode ser observado em trânsito 

diante do Sol, a partir da Terra, em determinados 
momentos? 
A) Mercúrio 

B) Marte 
C) Júpiter 
D) Saturno 
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APÊNDICE B 

 
 

 

 

CARTÃO RESPOSTA 

Escola:_______________________________________________________________________ 
 
Gênero:______________________________________________________________________ 

PARTE 1- Resposta do TD 
 

 A B C D 

01) (   1   ) (   2   ) (  3    ) (  4    ) 

02) (   1   ) (   2   ) (  3    ) (  4    ) 

03) (   1   ) (   2   ) (  3    ) (  4    ) 

04) (   1   ) (   2   ) (  3    ) (  4    ) 

05) (   1   ) (   2   ) (  3    ) (  4    ) 

06) (   1   ) (   2   ) (  3    ) (  4    ) 

07) (   1   ) (   2   ) (  3    ) (  4    ) 

08) (   1   ) (   2   ) (  3    ) (  4    ) 

 A B C D 

09) (   1   ) (   2   ) (  3    ) (  4    ) 

10) (   1   ) (   2   ) (  3    ) (  4    ) 

11) (   1   ) (   2   ) (  3    ) (  4    ) 

12) (   1   ) (   2   ) (  3    ) (  4    ) 

13) (   1   ) (   2   ) (  3    ) (  4    ) 

14) (   1   ) (   2   ) (  3    ) (  4    ) 

15) (   1   ) (   2   ) (  3    ) (  4    ) 

16) (   1   ) (   2   ) (  3    ) (  4    ) 

PARTE 2 – Questões Gerais 
Existe laboratório de Ciências na sua escolar? 
(  1 )  Sim   (  2 ) Não 
Você faz uso do laboratório de ciências? 
( 1  )  Sim   ( 2  ) Não 
 
De uma forma geral, você considera a aula de ciências: 

 Discordo 
Plenamente 

Discordo 
Parcialmente 

Indiferente 
Concordo 

Parcialmente 
Concordo 

Plenamente 

Estimulante? (   1   ) ( 2   ) (   3   ) (   4   ) (  5    ) 

Desafiante? (   1   ) (   2   ) (   3   ) (   4   ) (  5    ) 

Importante? (   1   ) (   2   ) (  3    ) (    4  ) (   5   ) 

Difícil? (   1   ) (   2   ) (  3    ) (   4 ) (    5  ) 

 
Em relação ao seu(s) professor(es) de ciências, você o considera: 

 Discordo 
Plenamente 

Discordo 
Parcialmente 

Indiferente 
Concordo 

Parcialmente 
Concordo 

Plenamente 

Dinâmico (   1   ) (    2  ) (   3   ) (   4   ) (   5   ) 

Extrovertido (   1   ) (    2  ) (   3   ) (   4   ) (   5   ) 

Demostra saber 
do conteúdo 

(   1   ) (    2  ) (   3   ) (   4   ) (   5   ) 

Facilita sua 
aprendizagem 

(   1   ) (    2  ) (    3  ) (   4   ) (   5   ) 

 

 Muito 
fácil 

Fácil Médio Difícil 
Muito 
Difícil 

Antes da explicação, você considera as questões (  1  ) (2   ) ( 3   ) (  4  ) (  5  ) 

Depois da explicação, você considera as questões (  1  ) ( 2  ) (  3  ) (  4  ) (  5  ) 
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APÊNDICE C 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DE DADOS: PESQUISA EM NÍVEL DE MESTRADO ACADÊMICO 

PROFESSORES ORIENTADORES: 

FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS 

FRANCISCO RÉGIS VIEIRA ALVES 

TOMAZ EDSON VELOSO 

 

ACADÊMICO: 

CLEILSON COUTINHO DA SILVA 

 

       Os dados aqui apresentados são referentes a aplicação do primeiro dia do 

evento de preparação ao Pisa for Schools no município do Sobral-Ce no dia 30 de 

agosto deste ano, na ocasião o evento fora apresentado pelo secretário de educação 

deste município e conduzido pelos professores Tomaz Edson e Cleilson Coutinho. 

       Durante o evento fora aplicado um cartão resposta para avaliação do 

desempenho dos estudantes acompanhado de um questionário de cunho qualitativo. 

Na presente data, ao termino do evento foram recolhidos 424 cartões respostas, 

destes, 197 cartões respostas foram descartados, pois apresentavam 

inconformidades como erro de marcação, ausência de marcação e(ou) rasuras que 

comprometesse a qualidade da pesquisa.  

 

 

RESUMO: 

CARTÕES VALIDADOS = 227 

CARTÕES NÃO VALIDADOS = 197 

TOTAL PARTICIPANTES EM 31/AGO/2017= 424 ESTUDANTES 
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Todos os cartões respostas apresentavam 02 etapas, PARTE 01(Dados 

quantitativos/desempenho dos estudantes) e PARTE 02 (Dados 

qualitativos/percepção dos estudantes). 

 

PLANILHA DE RESULTADOS DO CARTÃO RESPOSTA PARTE 1 

 

 OPÇÃO  TOTAL 

 A B C D 227 

01) 00 13 172 42 227 

02) 01 65 154 07 227 

03) 01 13 2 211 227 

04) 05 03 00 219 227 

05) 00 207 15 05 227 

06) 203 18 05 01 227 

07) 220 02 01 04 227 

08) 02 06 26 193 227 

 

 OPÇÃO  TOTAL 

 A B C D 227 

09) 02 208 13 04 227 

10) 00 02 221 04 227 

11) 14 10 202 01 227 

12) 00 08 215 04 227 

13) 03 05 214 05 227 

14) 00 199 20 08 227 

15) 09 07 205 06 227 

16) 209 13 05 00 227 

As tabelas acima indicam as marcações de 227 estudantes referentes as intenções de respostas 

aplicadas no TD utilizado como suporte do evento/pesquisa.  

 

 

PLANILHA DE RESULTADOS DO CARTÃO RESPOSTA PARTE 2 

QUESTIONÁRIO SIM NÃO TOTAL 

Existe laboratório de ciências na sua escola? 
 

220 07 227 

Você faz uso do laboratório de Ciências? 
 

179 48 227 

 

 

De uma forma geral, você considera a aula de Ciências (Física): 

 QUESTIONÁRIO TOTAL 

 Discordo 

Plenamente 

Discordo 

Parcialmente 

Indiferente Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Plenamente 
227 

Estimulante? 

 
14 23 15 89 86 227 

Desafiante? 

 
15 20 12 72 108 227 

Importante? 

 
07 11 08 53 148 227 

Difícil?  

 
14 22 26 82 83 227 
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Em relação ao seu(s) professores de Ciências (Física), você o considera: 

 QUESTIONÁRIO TOTAL 

 Discordo 

Plenamente 

Discordo 

Parcialmente 

Indiferente Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Plenamente 
227 

Dinâmico 

 
28 27 28 70 74 227 

Extrovertido 

 
28 22 34 67 76 227 

Demonstra saber 

do conteúdo 
10 05 12 47 153 227 

Facilita sua 

aprendizagem 
17 13 24 69 104 227 

 

 

Em relação ao TD aplicado neste evento: 

 

  TOTAL 

QUESTIONÁRIO Muito 
Fácil 

Fácil Médio Difícil Muito 
Difícil 

227 

As questões do seminário, quando 
comparadas as questões que o professor 
aborda em sala de aula são... 

38 70 109 10 00 227 

Inicialmente, na sua concepção, as 
questões abordadas são... 

26 75 96 24 06 227 

Depois da explicação, as questões 
abordadas são ... 

76 87 53 07 04 227 
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APÊNDICE D 

 
 

 

 

 

 

ANÁLISE DE DADOS: PESQUISA EM NÍVEL DE MESTRADO ACADÊMICO 

PROFESSORES ORIENTADORES: 

FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS 

FRANCISCO RÉGIS VIEIRA ALVES 

TOMAZ EDSON VELOSO 

 

ACADÊMICO: 

CLEILSON COUTINHO DA SILVA 

 

       Os dados aqui apresentados são referentes a aplicação do segundo dia do 

evento de preparação ao Pisa for Schools no município do Sobral-Ce no dia 31 de 

agosto deste ano, na ocasião o evento fora apresentado pelo secretário de educação 

deste município e conduzido pelos professores Tomaz Edson e Cleilson Coutinho. 

       Durante o evento fora aplicado um cartão resposta para avaliação do 

desempenho dos estudantes acompanhado de um questionário de cunho qualitativo. 

Na presente data, ao termino do evento foram recolhidos 395 cartões respostas, 

destes, 165 cartões respostas foram descartados, pois apresentavam 

inconformidades como erro de marcação, ausência de marcação e(ou) rasuras que 

comprometesse a qualidade da pesquisa.  

 

 

RESUMO: 

CARTÕES VALIDADOS = 230 

CARTÕES NÃO VALIDADOS = 165 

TOTAL PARTICIPANTES EM 31/AGO/2017= 395 ESTUDANTES 
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Todos os cartões respostas apresentavam 02 etapas, PARTE 01(Dados 

quantitativos/desempenho dos estudantes) e PARTE 02 (Dados 

qualitativos/percepção dos estudantes). 

 

PLANILHA DE RESULTADOS DO CARTÃO RESPOSTA PARTE 1 

 

 OPÇÃO  TOTAL 

 A B C D 230 

01) 03 20 151 56 230 

02) 02 78 139 11 230 

03) 12 15 09 194 230 

04) 15 07 10 198 230 

05) 04 201 14 11 230 

06) 206 12 06 06 230 

07) 218 07 00 05 230 

08) 06 05 07 212 230 

 

 OPÇÃO  TOTAL 

 A B C D 230 

09) 07 200 10 13 230 

10) 06 05 210 09 230 

11) 03 13 26 188 230 

12) 04 04 212 10 230 

13) 02 09 188 31 230 

14) 02 183 30 15 230 

15) 11 09 189 21 230 

16) 196 15 07 12 230 

As tabelas acima indicam as marcações de 395 estudantes referentes as intenções de respostas 

aplicadas no TD utilizado como suporte do evento/pesquisa.  

 

 

PLANILHA DE RESULTADOS DO CARTÃO RESPOSTA PARTE 2 

QUESTIONÁRIO SIM NÃO TOTAL 

Existe laboratório de ciências na sua escola? 
 

223 07 230 

Você faz uso do laboratório de Ciências? 
 

95 135 230 

 

 

De uma forma geral, você considera a aula de Ciências (Física): 

 QUESTIONÁRIO TOTAL 

 Discordo 

Plenamente 

Discordo 

Parcialmente 

Indiferente Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Plenamente 
230 

Estimulante? 

 
13 15 39 99 64 230 

Desafiante? 

 
09 27 27 81 86 230 

Importante? 

 
04 06 21 66 133 230 

Difícil?  

 
18 32 39 79 62 230 
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Em relação ao seu(s) professores de Ciências (Física), você o considera: 

 QUESTIONÁRIO TOTAL 

 Discordo 

Plenamente 

Discordo 

Parcialmente 

Indiferente Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Plenamente 
230 

Dinâmico 

 
37 18 26 75 74 230 

Extrovertido 

 
26 17 29 84 74 230 

Demonstra saber 

do conteúdo 
05 02 10 49 164 230 

Facilita sua 

aprendizagem 
08 13 19 76 114 230 

 

 

Em relação ao TD aplicado neste evento: 

 

  TOTAL 

QUESTIONÁRIO Muito 
Fácil 

Fácil Médio Difícil Muito 
Difícil 

230 

As questões do seminário, quando 
comparadas as questões que o professor 
aborda em sala de aula são... 

33 60 118 15 04 230 

Inicialmente, na sua concepção, as 
questões abordadas são... 

11 79 101 32 07 230 

Depois da explicação, as questões 
abordadas são ... 

61 108 48 06 07 230 
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APÊNDICE E 

 
 

 

 

 

ANÁLISE DE DADOS: PESQUISA EM NÍVEL DE MESTRADO ACADÊMICO 

PROFESSORES ORIENTADORES: 

FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS 

FRANCISCO RÉGIS VIEIRA ALVES 

TOMAZ EDSON VELOSO 

 

ACADÊMICO: 

CLEILSON COUTINHO DA SILVA 

 

       Os dados aqui apresentados são referentes a aplicação do terceiro dia do 

evento de preparação ao Pisa for Schools no município do Sobral-Ce no dia 01 de 

setembro deste ano, na ocasião o evento fora apresentado pelo secretário de 

educação deste município e conduzido pelos professores Tomaz Edson e Cleilson 

Coutinho. 

       Durante o evento fora aplicado um cartão resposta para avaliação do 

desempenho dos estudantes acompanhado de um questionário de cunho qualitativo. 

Na presente data, ao termino do evento foram recolhidos 369 cartões respostas, 

destes, 33 cartões respostas foram descartados, pois apresentavam inconformidades 

como erro de marcação, ausência de marcação e(ou) rasuras que comprometesse a 

qualidade da pesquisa.  

 

 

RESUMO: 

CARTÕES VALIDADOS = 334 

CARTÕES NÃO VALIDADOS = 33 

TOTAL PARTICIPANTES EM 01/SET/2017= 367 ESTUDANTES 
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Todos os cartões respostas apresentavam 02 etapas, PARTE 01(Dados 

quantitativos/desempenho dos estudantes) e PARTE 02 (Dados 

qualitativos/percepção dos estudantes). 

 

PLANILHA DE RESULTADOS DO CARTÃO RESPOSTA PARTE 1 

 

 OPÇÃO  TOTAL 

 A B C D 334 

01) 07 28 222 77 334 

02) 02 147 178 07 334 

03) 02 15 09 308 334 

04) 19 08 08 299 334 

05) 06 307 04 17 334 

06) 306 20 05 03 334 

07) 319 09 03 03 334 

08) 10 07 13 304 334 

 

 OPÇÃO  TOTAL 

 A B C D 334 

09) 08 290 29 07 334 

10) 12 13 304 05 334 

11) 06 23 118 187 334 

12) 02 16 301 15 334 

13) 03 18 309 04 334 

14) 01 307 24 02 334 

15) 42 24 260 08 334 

16) 289 35 06 04 334 

As tabelas acima indicam as marcações de 334 estudantes referentes as intenções de respostas 

aplicadas no TD utilizado como suporte do evento/pesquisa.  

 

 

PLANILHA DE RESULTADOS DO CARTÃO RESPOSTA PARTE 2 

QUESTIONÁRIO SIM NÃO TOTAL 

Existe laboratório de ciências na sua escola? 
 

334 00 334 

Você faz uso do laboratório de Ciências? 
 

283 51 334 

 

 

De uma forma geral, você considera a aula de Ciências (Física): 

 QUESTIONÁRIO TOTAL 

 Discordo 

Plenamente 

Discordo 

Parcialmente 

Indiferente Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Plenamente 
334 

Estimulante? 

 
26 30 34 111 133 334 

Desafiante? 

 
20 27 36 98 153 334 

Importante? 

 
15 07 16 70 226 334 

Difícil?  

 
28 56 22 118 110 334 
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Em relação ao seu(s) professores de Ciências (Física), você o considera: 

 QUESTIONÁRIO TOTAL 

 Discordo 

Plenamente 

Discordo 

Parcialmente 

Indiferente Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Plenamente 
334 

Dinâmico 

 
52 40 48 104 90 334 

Extrovertido 

 
48 39 46 106 95 334 

Demonstra saber 

do conteúdo 
04 11 15 63 241 334 

Facilita sua 

aprendizagem 
23 24 43 97 147 334 

 

 

Em relação ao TD aplicado neste evento: 

 

  TOTAL 

QUESTIONÁRIO Muito 
Fácil 

Fácil Médio Difícil Muito 
Difícil 

334 

As questões do seminário, quando 
comparadas as questões que o professor 
aborda em sala de aula são... 

60 107 137 19 11 334 

Inicialmente, na sua concepção, as 
questões abordadas são... 

39 86 159 39 11 334 

Depois da explicação, as questões 
abordadas são ... 

122 128 72 08 04 334 
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APÊNDICE F 

 
 

 

 

 

ANÁLISE DE DADOS: PESQUISA EM NÍVEL DE MESTRADO ACADÊMICO 

PROFESSORES ORIENTADORES: 

FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS 

FRANCISCO RÉGIS VIEIRA ALVES 

TOMAZ EDSON VELOSO 

 

ACADÊMICO: 

CLEILSON COUTINHO DA SILVA 

 

       Os dados aqui apresentados são referentes a aplicação do evento de 

preparação ao Pisa for Schools no município do Sobral-Ce, acontecendo no período 

de 30 de agosto à 01 de setembro deste ano, na ocasião o evento fora apresentado 

pelo secretário de educação deste município e conduzido pelos professores Tomaz 

Edson e Cleilson Coutinho. 

       Durante todo o evento fora aplicado um cartão resposta ao término de cada 

dia para avaliação do desempenho dos estudantes acompanhado de um questionário 

de cunho qualitativo. Nas presentes datas, ao termino do evento foram recolhidos 

1.180 (Um mil, cento e oitenta) cartões respostas, destes, 395 cartões respostas foram 

descartados, pois apresentavam inconformidades como erro de marcação, ausência 

de marcação e(ou) rasuras que comprometesse a qualidade da pesquisa.  

 

 

RESUMO: 

CARTÕES VALIDADOS = 791 

CARTÕES NÃO VALIDADOS = 395 

TOTAL PARTICIPANTES EM 01/SET/2017= 1.178 ESTUDANTES 
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Todos os cartões respostas apresentavam 02 etapas, PARTE 01(Dados 

quantitativos/desempenho dos estudantes) e PARTE 02 (Dados 

qualitativos/percepção dos estudantes). 

 

PLANILHA DE RESULTADOS DO CARTÃO RESPOSTA PARTE 1 

 

 OPÇÃO  TOTAL 

 A B C D 791 

01) 10 61 545 175 791 

02) 05 290 473 23 791 

03) 15 43 20 713 791 

04) 39 18 20 714 791 

05) 10 717 33 31 791 

06) 715 50 16 10 791 

07) 757 18 04 12 791 

08) 18 18 46 709 791 

 

 OPÇÃO  TOTAL 

 A B C D 791 

09) 17 668 52 24 791 

10) 18 20 735 18 791 

11) 23 46 344 378 791 

12) 06 28 728 29 791 

13) 08 32 711 40 791 

14) 03 689 74 25 791 

15) 62 40 654 35 791 

16) 694 63 18 16 791 

As tabelas acima indicam as marcações de 793 estudantes referentes as intenções de respostas 

aplicadas no TD utilizado como suporte do evento/pesquisa.  

 

 

PLANILHA DE RESULTADOS DO CARTÃO RESPOSTA PARTE 2 

QUESTIONÁRIO SIM NÃO TOTAL 

Existe laboratório de ciências na sua escola? 
 

779 12 791 

Você faz uso do laboratório de Ciências? 
 

559 232 791 

 

 

De uma forma geral, você considera a aula de Ciências (Física): 

 QUESTIONÁRIO TOTAL 

 Discordo 

Plenamente 

Discordo 

Parcialmente 

Indiferente Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Plenamente 
791 

Estimulante? 

 
53 68 88 299 283 791 

Desafiante? 

 
44 74 75 251 347 791 

Importante? 

 
26 24 45 189 507 791 

Difícil?  

 
60 110 87 279 255 791 
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Em relação ao seu(s) professores de Ciências (Física), você o considera: 

 QUESTIONÁRIO TOTAL 

 Discordo 

Plenamente 

Discordo 

Parcialmente 

Indiferente Concordo 

Parcialmente 

Concordo 

Plenamente 
791 

Dinâmico 

 
117 85 102 247 240 791 

Extrovertido 

 
102 78 109 257 245 791 

Demonstra saber 

do conteúdo 
19 18 37 159 558 791 

Facilita sua 

aprendizagem 
48 50 86 242 365 791 

 

 

Em relação ao TD aplicado neste evento: 

 

  TOTAL 

QUESTIONÁRIO Muito 
Fácil 

Fácil Médio Difícil Muito 
Difícil 

791 

As questões do seminário, quando 
comparadas as questões que o professor 
aborda em sala de aula são... 

131 239 362 44 15 791 

Inicialmente, na sua concepção, as 
questões abordadas são... 

76 240 356 95 24 791 

Depois da explicação, as questões 
abordadas são ... 

261 323 171 21 15 791 


