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RESUMO 

 
Este trabalho analisa o uso de um ambiente virtual de aprendizagem como alternativa para a 

aplicação de cursos de recuperação paralela em física, incorporando recursos de hipermídia 

e de ensino a distância na Plataforma Virtual MOODLE. Os cursos foram desenvolvidos e 

aplicados por meio de uma pesquisa participativa ao longo do segundo semestre de 2008 

em uma escola da rede particular de Belo Horizonte onde o autor ministra a disciplina 

Física para alunos do Ensino Médio. A pesquisa também aborda um histórico dos estudos 

de recuperação no Brasil desde sua origem até a legislação atual, uma análise de como a 

recuperação é vista por um grupo de professores de Física de Minas Gerais, um histórico do 

ensino a distância analisando as determinações legais para o Ensino Fundamental e Médio, 

uma apresentação da Plataforma Virtual MOODLE, além dos procedimentos realizados 

para a sistematização dos cursos, assim como, os resultados obtidos em termos de 

participação, mudanças comportamentais e desempenho dos alunos. Obtivemos resultados 

parcialmente satisfatórios uma vez que nem todos os alunos inscritos participaram 

efetivamente do curso, mas os participantes demonstraram uma pequena melhora nos 

resultados da avaliação de conteúdos. 

 

 

Palavras-chave: ensino de física, recuperação paralela, educação a distância. 
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ABSTRACT 

 
This work analyzes the use of a virtual environment of learning as an alternative for the 

application of the so-called "summer school" (called "curso de recuperação" in Brazil, 

always applied for remediation purposes) in Physics, incorporating hypermedia and 

distance education resourses on a MOODLE Virtual Platform. The method has been 

developed and applied by means of interactive research during the second semester of 2008 

in a private school located in Belo Horizonte, Brazil, where the author of the present work 

teaches Physics to Secondary School students. The research has also approached the record 

of the application of summer school in Brazil from its origin to the present legislation, an 

analysis of how summer school is viewed by a group of Physics teachers in the state of 

Minas Gerais, the record of distance education analyzing legal guidelines for Elementary 

and Secondary Teaching, a presentation of MOODLE Virtual Platform, and also the 

procedures that have been carried out for the standardization of the courses, as well as the 

results obtained regarding the participation and changes in behavior or performance of the 

students. Partially satisfactory results have been obtained, since not all the registered 

students actually participated. Those who did, however, have demonstrated some 

improvement in the results of the contents evaluation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 Durante dez anos ministrando a disciplina Física para as turmas do Ensino Médio de 

escolas da rede pública e particular em Belo Horizonte, notamos um assunto provocador de 

calorosos debates entre os professores e entre estes e a coordenação pedagógica, seja nos 

intervalos, informalmente, na sala dos professores ou nas reuniões e conselhos de classe. 

Esse assunto é a recuperação paralela. 

 Alguns questionam a sua validade reclamando de alunos que não demonstram 

nenhum compromisso com as aulas ao longo da etapa letiva e que, em seguida, têm uma 

segunda chance de obter a mesma nota daqueles que se esforçaram durante todo o período. 

Outros porém, defendem que nem todos os alunos têm o mesmo ritmo de aprendizagem e 

portanto, nesse caso, a recuperação é benéfica, ao atender justamente aos alunos esforçados 

com algum déficit de aprendizagem. A coordenação normalmente se defende evocando de 

um lado a legislação educacional e de outro o regimento interno da escola. Poucas foram as 

escolas por onde passamos cujas coordenações tentaram encontrar alguma fundamentação 

teórica para essa ferramenta capaz de justificá-la perante os professores, passando muitas 

vezes a impressão de que esse instrumento é usado apenas para reduzir o número de 

reprovações, amenizando a tensão entre a escola, os alunos e seus pais. 

 Particularmente acreditamos que o instrumento, recuperação paralela, é subestimado 

por muitos professores e alunos e subutilizado pelas escolas. Subestimado por professores 

que apenas o percebem como mecanismo beneficiador do aluno considerado "malandro". 

Subestimado por alunos que apenas o compreendem como um mecanismo de melhoria de 

nota. Subutilizado pela escola que apenas cumpre uma determinação legal ou se aproveita 

de tal determinação para se livrar de um problema futuro com os pais. 

 Neste trabalho analisamos a recuperação paralela vigente em acordo com a 

legislação educacional brasileira para o ensino médio, investigando as propostas praticadas 

na disciplina Física nas escolas públicas e particulares no que diz respeito à eficácia destes 

programas em relação à recuperação dos alunos com deficiência no desempenho regular 

dessa matéria. 

 Além disso, com base em nossa experiência docente e corroborado por uma 

pesquisa feita com professores de Física que lecionam em Minas Gerais é apresentado o 

seguinte postulado: a recuperação paralela em Física, tal como é praticada na maioria das 
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escolas, não tem apresentado resultados satisfatórios no desenvolvimento acadêmico dos 

alunos. Esse instrumento pedagógico, de modo geral não tem recuperado o aluno em sua 

postura frente ao aprendizado de Física e, também não tem recuperado a auto estima 

daqueles que consideram muito difícil aprender essa disciplina. Ainda nesse processo, tal 

investimento pedagógico não tem recuperado os conteúdos daqueles que apresentam algum 

tipo de defasagem. A recuperação, de fato, quase sempre recupera apenas a nota do aluno 

tornando-se um mecanismo de fuga da reprovação. Acreditamos também, que um dos 

motivos principais dessa ineficiência seja a falta de assistência ao estudante em recuperação 

já que esse mecanismo em si, praticamente se resume na aplicação de uma nova avaliação 

ao final da etapa letiva, quando muito, acrescentada da entrega de um trabalho ou lista de 

exercícios. 

 Com estes problemas em mente propusemos a construção e a utilização de 

ambientes virtuais de educação à distância como um meio de efetivar a recuperação 

paralela para alunos com dificuldade de aprendizado da disciplina Física. A utilização desse 

tipo de ambiente visa uma participação menos passiva do aluno frente ao processo de 

aprendizagem e uma tentativa de estimular uma maior interação entre os participantes do 

processo de recuperação. 

 Nosso problema de pesquisa consiste em avaliar o uso de cursos à distância 

desenvolvidos em um ambiente virtual de aprendizagem como alternativa de apoio a alunos 

em recuperação paralela em uma escola da rede particular de Belo Horizonte, a 

sistematização do processo de construção desses cursos e a adaptação ao programa de 

recuperação paralela corrente em cada uma dessas escolas. 

 Em nossa pesquisa bibliográfica e em questionários respondidos por professores de 

física do estado de Minas Gerais, identificamos como um dos problemas desses programas, 

a não adoção da recuperação paralela na forma de acompanhamento ao aluno com 

dificuldade, num momento diferente e aplicando-se uma metodologia diferente de ensino. 

Pelo contrário, o que as escolas costumam denominar como recuperação paralela muitas 

vezes tem a formatação de uma segunda época disfarçada. 

 Nossa experiência profissional, as discussões com os colegas de trabalho e as 

reclamações dos educandos indicam o não cumprimento do papel mínimo da recuperação, 

melhorar a nota do aluno, e muito menos o seu papel mais amplo, recuperar integralmente o 

aluno, sua crença na capacidade de aprender, sua curiosidade, seu desejo de aprender, sua 

autonomia, além do conteúdo perdido. 
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 Partindo da estrutura, características e metodologia do curso presencial, do nosso 

conhecimento das dificuldades apresentadas pelo aluno, além de nossa experiência 

profissional, nosso desafio era o de proporcionar um novo momento de aprendizagem, 

utilizando-se de uma metodologia diferente, em um "lugar" diferente onde essa 

aprendizagem pudesse acontecer de modo a recuperar, além de conteúdos, valores e 

habilidades propostas no parágrafo anterior. 

 A questão apresentada na tentativa de se construir esse novo lugar de aprendizagem 

em um ambiente virtual desenvolvido a partir da plataforma MOODLE foi a seguinte: 

como adaptar um processo de recuperação paralela e revisão de conteúdos que 

normalmente é presencial - ou nem existe – a esse ambiente? 

 A pesquisa foi desenvolvida em uma escola, a partir de agora denominada "Escola 

A". A Escola A é uma escola da zona sul de Belo Horizonte (Região "nobre" da cidade) e 

conhecida por receber por meio de uma prova de reclassificação, alunos que fracassaram 

em escolas mais tradicionais da cidade. Além disso, a escola oferece um período de 

recuperação paralela durante três semanas sendo duas com aulas extra de revisão e uma 

semana de provas. As turmas escolhidas foram as turmas de 1º ano do ensino médio e o 

conteúdo abordado corresponde a todo conteúdo visto no primeiro trimestre letivo 

envolvendo noções de grandezas e unidades de medida, grandezas vetoriais e escalares, 

estudo da velocidade e da aceleração sem a sistematização tradicionalmente adotada no 

estudo da cinemática e com pequena abordagem quantitativa, conceitos de força, massa, 

campo gravitacional e peso também com uma pequena abordagem quantitativa além de 

uma introdução ao estudo da energia, suas formas e transformações relacionando com as 

trocas de energia que ocorrem em nosso corpo. 

 O ambiente virtual de recuperação foi proposto de modo a possibilitar ao aluno uma 

revisão on line dos conteúdos vistos na etapa regular, com acompanhamento do professor, 

desenvolvimento atividades relacionadas a estes conteúdos, não se limitando apenas ao 

estudo para uma prova ao término da etapa. 

 Optamos por um ambiente virtual disponível na WEB, o MOODLE, em função de 

sua versatilidade e difusão em Instituições de Ensino, bem como pela possibilidade de 

disponibilização de nossa proposta para professores de ensino básico de Física. Esse 

ambiente virtual de recuperação paralela foi avaliado após sua aplicação a alunos da Escola 

A e se constitui como o nosso produto, disponível no site do Programa de Mestrado em 

Ensino da PUC Minas http://sitesinf01.pucmg.br/moodle/ e reutilizado por professores de 

Física de nível básico em processos análogos de recuperação ou reforço. 
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 No próximo capítulo discutiremos a recuperação paralela, sua história, legislação e 

sua prática nas escolas. É apresentado também o resultado de uma pesquisa feita com 

professores de Física do ensino médio em diversas escolas de Minas Gerais em que 

elencamos suas opiniões a respeito desse mecanismo. 

 O capítulo três define Educação a Distância, apresenta sua história, a legislação 

referente ao uso da EAD no Ensino Médio e Fundamental, apresenta suas características, 

vantagens, desvantagens e faz uma pequena análise do uso da EAD no ensino de Física. 

 O capítulo quatro define Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) e compara 

algumas plataformas virtuais disponíveis no mercado. A seguir é apresentado o Moodle, o 

software livre usado nessa pesquisa, destacando-se algumas de suas características, assim 

como suas ferramentas básicas. 

 O capítulo cinco apresenta a metodologia de pesquisa utilizada, a pesquisa-ação, 

expõe sobre as características desse tipo de pesquisa, define o problema de pesquisa e 

apresenta os instrumentos de avaliação e análise dos cursos on line utilizados nessa 

pesquisa além dos recursos de aprendizagem utilizados em cada caso. 

 O capítulo seis discute os resultados obtidos a partir de três perspectivas: o clima 

criado pelo curso entre os alunos, as atividades avaliativas presentes na plataforma virtual e 

os resultados das provas de recuperação. A partir desses resultados desenvolve-se a 

conclusão desse trabalho. 

 Propomos como produto o curso on line: "Física: Conceitos Iniciais" disponível em 

http://sitesinf01.pucmg.br/moodle/1 e descrito num guia (Caderno de Cursos) contendo uma 

descrição detalhada do curso, dos conteúdos propostos e dos recursos utilizados para 

efetivar a aprendizagem do aluno. Pretendemos com esse guia auxiliar o professor na 

utilização do curso em suas aulas e como idéia para acrescentar em seus próprios cursos. 

 

 

                                                           
1 A forma de acesso ao curso é descrita com detalhes no guia do curso. 
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2. A RECUPERAÇÃO 
 

 

2.1. DEFININDO RECUPERAÇÃO 

 

 

As rosas precisam de atenção para crescer. Nunca se desenvolverão bem em solo 
pobre – assim, a área ao redor da planta deve ser protegida com palha para que 
fique nutrida. As rosas precisam de nutrição regular. Existem muitas pragas e 
moléstias que provocam distúrbios às roseiras e as roseiras também podem 
sofrer de deficiência mineral. Todavia, se tratados sem demora, nenhum desses 
aspectos deverão apresentar problemas a longo prazo. 
A manutenção, tal como regar e retirar as flores murchas regularmente, também 
é necessária. O fato de a roseira requerer podas para conservar a forma e o 
vigor freqüentemente é o motivo pelo qual muitos evitam cultivar rosas. Muitos 
jardineiros novatos acham a arte de podar extremamente complexa e misteriosa. 
De fato, é um procedimento fácil de entender – basicamente, é cortar todas as 
partes mortas, doentes e imprestáveis da planta. Isso encorajará a roseira a 
promover o crescimento da floração. As técnicas de poda variam de leve a 
acentuada, depende do tipo de roseira que estiver cultivando. (GOOLD, 1998, 
p.41) 

 

 Cultivar um canteiro de rosas e ensinar algo a alguém são tarefas que possuem 

alguns aspectos em comum. Ambos requerem um determinado planejamento, uma 

avaliação contínua das condições de realização do trabalho e do desenvolvimento obtido 

em relação ao esperado. Na detecção de algum problema, estratégias de correção devem ser 

adotadas a fim de evitar "problemas a longo prazo". A recuperação escolar não é tão 

simples quanto uma poda, mas é semelhante quanto a sua multiplicidade de formas (de 

acordo com o tipo de "roseira") e objetivo (fortalecer "a planta" e concentrar suas energias 

no que é realmente importante). 

 Vido (2001, p.34) define recuperação de estudos como sendo "o restabelecimento 

do que fora proposto alcançar e não foi viável, por inúmeras causas, recomendando-se 

então uma reabilitação, a ser proporcionada pela escola.". No mesmo texto, comenta-se 

ainda a necessidade de se investigar o agente responsável pelo dano para consertar ou 

atenuar as perdas causadas pelo agente degradador. Essa definição sugere um planejamento 

anterior em que são estabelecidos alguns tipos de alvos ou objetivos a serem alcançados. O 

fato é que alguns alunos não conseguem atingir algum desses objetivos, sendo necessário à 

escola investigar as causas desse fracasso e criar novas oportunidades ou novos caminhos 

para corrigir suas rotas. 
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 Respondendo a uma consulta feita pela Secretaria Estadual de Educação, o Parecer 

n.1158/1998 do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais (CEE/MG) define 

recuperação como: 

 

... uma estratégia de intervenção deliberada no processo educativo, quando as 
dificuldades são diagnosticadas, constituindo nova oportunidade de levar os 
alunos ao desempenho esperado. 
Os estudos de recuperação de caráter obrigatório representam uma nova 
oportunidade de aprendizagem, sendo pois, uma conseqüência do processo de 
avaliação continuada. (MINAS GERAIS, 1998, p.4) 

 

 Essa definição concorda com Vido (2001) ao afirmar que há um desempenho 

esperado e objetivos a serem alcançados. Não é possível recuperar sem a clareza desses 

objetivos. É exposta aqui uma íntima relação entre recuperação e avaliação, pois a 

avaliação deve ser capaz de identificar se esses objetivos foram ou não cumpridos 

mostrando o que precisa ser recuperado. Além disso, a recuperação é apontada como uma 

interferência no processo educativo, isto é, como algo diferente ao que já estava ocorrendo, 

devendo acontecer de preferência no momento de detecção da falha. 

 Também encontramos uma definição de recuperação na Indicação n.05/1998 do 

Conselho Estadual de Educação de São Paulo (CEE/SP): 

 

Dentro do processo de ensino aprendizagem, recuperar significa voltar, tentar de 
novo, adquirir o que se perdeu, e não pode ser entendido como um processo 
unilateral. Se o aluno não aprendeu, o ensino não produziu seus efeitos, não 
havendo qualquer utilidade em atribuir-se culpa ou responsabilidade a qualquer 
uma das partes envolvidas. Para recobrar algo perdido, é preciso sair à sua 
procura e, quanto antes melhor; inventar estratégias de busca, refletir sobre as 
causas, sobre o momento ou circunstância em que se deu a perda, pedir ajuda, 
usar uma lanterna para iluminar melhor. Se a busca se restringir em dar voltas 
no mesmo lugar, provavelmente não será bem sucedida. (SÃO PAULO, 1998, 
p.2) 

 

 Há aqui uma contradição. Enquanto a Indicação n.05/1998 CEE/SP afirma não 

haver "utilidade em atribuir-se culpa ou responsabilidade a uma das partes envolvidas" no 

processo ensino aprendizagem VIDO (2001), como já escrevemos, afirma justamente a 

"necessidade de se investigar o agente responsável pelo dano".  

 Para resolver essa contradição é preciso entender melhor o significado atribuído a 

culpa. De acordo com o Dicionário Eletrônico Houaiss da língua portuguesa, culpa pode ser 

entendida como: 

• responsabilidade por dano, mal, desastre causado a outrem 

• falta, delito, crime 



 

 

18 

• atitude ou ausência de atitude de que resulta, por ignorância ou descuido, dano, 

problema ou desastre para outrem 

• fato, acontecimento de que resulta um outro fato ruim, nefasto; causa, 

conseqüência 

• emoção penosa (de auto-rejeição e desajuste social) resultante de um conflito 

(entre impulso, desejo ou fantasia e as normas sociais e individuais) dominado 

pela função inconsciente de controle desempenhada pelo superego 

 Assim, para que se possa recuperar (num sentido mais amplo) o que foi perdido no 

processo ensino-aprendizagem é preciso sim identificar as responsabilidades, as atitudes ou 

falta de atitudes de todos os atores envolvidos (aluno, família, professor, escola, governo) 

com essa perda. Ousamos afirmar ser aqui identificável até mesmo a culpa legal, uma vez 

que a legislação determina a efetivação de uma educação de qualidade para todos. Nesse 

sentido, até mesmo a fiscalização, por parte da sociedade, das políticas públicas adotadas 

pelos governos e o uso das verbas destinadas à educação fazem parte de um processo de 

recuperação do sistema de ensino como um todo. 

 O que não cabe aqui é a culpa como emoção penosa provocadora da auto-rejeição 

do aluno ou do professor. Esse tipo de culpa contribui para destruir a auto-estima e o desejo 

de aprender (por parte do aluno) ou de ensinar (por parte do professor). 

 Além disso, percebe-se que, enquanto em Vido (2001), a recuperação aparece como 

necessária para evitar o fracasso em se alcançar determinados objetivos, na Indicação 

n.05/1998 do CEE/SP o uso de um método de ensino inadequado seria responsável por esse 

fracasso. Se o aluno não aprendeu o método utilizado para ensiná-lo falhou, afinal, "Se o 

aluno não aprendeu, o ensino não produziu seus efeitos...". Portanto, basta mudar de 

método, isto é, "inventar estratégias de busca" para se obter melhores resultados. De forma 

bem simplista o processo ensino aprendizagem se resumiria na tentativa de alcançar 

determinados objetivos por meio de algum método, significando identificar os objetivos 

não alcançados, atingindo-os por meio de um método mais adequado. 

 Reconhecemos a importância do método, isto é, do procedimento, da técnica, do 

planejamento do ensino, para a obtenção de resultados satisfatórios na aprendizagem dos 

alunos. Afinal, não seria esse o objetivo desse trabalho? A busca de um novo método para 

se recuperar aqueles com dificuldades de aprendizagem. No entanto, temos também certa 

apreensão em aceitar a idéia da possibilidade do professor encontrar um procedimento de 

ensino adequado para cada um de seus alunos, uma vez que entendemos ser esse sucesso 

dependente também de variáveis externas ao ambiente escolar como, por exemplo, o 



 

 

19 

contexto familiar do educando. Assim, por mais diversificados que sejam os métodos 

adotados, nunca encontraríamos uma técnica específica para cada estudante, mas 

poderíamos encontrar um conjunto de técnicas que se adequasse ao maior número possível 

deles. Com isso, admitimos a existência de uma permanente parcela de fracasso em toda 

tentativa de se ensinar algo a um grupo heterogêneo de alunos sendo o desafio do educador 

a redução máxima dessa parcela. 

 A Indicação n.05/1998 do CEE/SP prossegue fornecendo algumas pistas que podem 

ajudar a entender quais seriam alguns dos objetivos da educação escolar: 

 

[...]é preciso repensar o conceito de educação escolar. Este consiste na 
formação integral e funcional dos educandos, ou seja, na aquisição de 
capacidades de todo tipo: cognitivas, motoras, afetivas, de autonomia, de  
equilíbrio pessoal, de inter-relação pessoal e de inserção social. Assim, os 
conteúdos escolares não podem se limitar aos conceitos e sim incluir 
procedimentos, habilidades, estratégias, valores, normas e atitudes. E tudo deve 
ser assimilado de tal maneira que possa ser utilizado para resolver problemas 
nos vários contextos. (SÃO PAULO, 1998, p.1) 

 

 Assim, segundo essa indicação, a educação escolar enfatiza a aquisição de 

determinadas "capacidades" e os conteúdos escolares não se limitam aos conceitos ou 

tópicos contemplados em determinados assuntos. Espera-se que o aluno ao passar pelo 

sistema escolar adquira algo além do conhecimento livresco, podendo se apropriar desses 

conhecimentos de modo a utilizá-los na produção de novos conhecimentos adaptados a 

novas realidades. Almeja-se também algumas mudanças comportamentais capazes de 

influenciar sua convivência com o próximo e consigo mesmo. 

 Sob esse ponto de vista, a recuperação de estudos ganha complexidade. Afinal, o 

que se pretende recuperar? Deve-se preocupar com conceitos, fórmulas matemáticas ou 

algoritmos não compreendidos, principalmente se essa deficiência prejudicar a aquisição de 

novos conhecimentos. Mas há outros aspectos que o aluno pode não ter "aprendido" não 

envolvendo necessariamente apenas questões de conteúdo. No caso de um estudante de 

Física no Ensino Médio, a dificuldade em organizar os conteúdos no caderno, em ler e 

entender os textos usados pelo professor, em representar situações do mundo físico por 

meio de desenhos e gráficos ou a falta de certa rotina de estudos fora da escola podem 

interferir bastante no aprendizado de uma disciplina como a Física. Recuperar esses 

aspectos pode ser muito difícil, dependendo não somente da escola, do aluno, do professor 

ou até mesmo, do método adotado. 
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 Continuando a leitura da Indicação CEE/SP n.05/1998, identificam-se três tipos de 

alunos com rendimento insuficiente: o "imaturo", o "que tem dificuldade" e o "que não se 

aplica". Obviamente essa classificação diz respeito a características comuns a todos os 

alunos, pois todos passam por tempos de imaturidade, dificuldade ou falta de aplicação ao 

longo de sua trajetória escolar. Utilizamos essa classificação no sentido de identificarmos o 

principal motivo de fracasso em um momento específico dessa trajetória. Assim, o mesmo 

aluno pode ser classificado como "imaturo" em uma ocasião e como o "que não se aplica" 

em outra. 

 É considerado "imaturo" o aluno que ainda não teria desenvolvido as ferramentas 

mentais necessárias ao aprendizado de algo específico. Ele precisa, portanto, de mais tempo 

que os outros para aprender, pois essas ferramentas ainda estão se desenvolvendo. 

 O aluno "que tem dificuldade" por motivos diversos costuma apresentar alguma 

dificuldade de aprendizado em conteúdos ou habilidades específicas. Um dos motivos dessa 

"dificuldade" pode ser um trauma antigo que atrapalha o aprendizado de determinada 

matéria ou o uso de determinada habilidade. Nesse caso seria preciso identificar o trauma e 

"curá-lo", porém essa tarefa nem sempre pode ser cumprida com sucesso pelo professor, 

sendo às vezes necessária a interferência de outro profissional. Outra causa comum das 

"dificuldades" pode ser um conteúdo não devidamente ensinado ao aluno em um período 

anterior, resultando em lacunas de conhecimento a serem preenchidas. É possível 

identificar aqui uma situação mais grave quando, por políticas questionáveis de progressão 

continuada, o aluno atinge um determinado nível escolar sem as mínimas condições de 

aprendizado. 

 Como recuperar esse aluno é um desafio resumido pela pergunta feita por um 

professor de história da Rede Municipal de Belo Horizonte (RMBH) durante um curso de 

capacitação oferecido pela própria prefeitura: "Como faço para ensinar História para um 

aluno que não sabe ler nem escrever e que está no Ensino Médio?"(Professor da RMBH). 

Essa pergunta poderia ser feita também por nós de modo análogo: "Como faríamos para 

ensinar Física para um aluno que não sabe ler, escrever, tampouco as quatro operações 

básicas. É possível mediar essa recuperação?" 

 Finalmente, há aquele aluno "que não se aplica" mesmo tendo plenas condições de 

aprender, não apresenta necessariamente traumas ou lacunas de conhecimento, 
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simplesmente não quer aprender2. Esse tipo de aluno tem, de modo geral, a escola apenas 

como um ambiente de socialização, de encontro com os amigos, de paqueras, sem perceber 

a importância do aprendizado em si. Belther (2005), investigando a eficácia de programas 

de recuperação oferecidos na rede pública do Estado de São Paulo, identifica esse tipo de 

aluno: 

 

A maioria dos alunos considera, inclusive, que com a progressão continuada não 
há necessidade de freqüência (às aulas de reforço). Isto demonstra a pouca 
importância que os jovens atribuem ao aprender, fato bastante preocupante se 
considerarmos o atual momento histórico, em que os conhecimentos são 
imprescindíveis para a inclusão social. (BELTHER, 2005, p.175) 

 

 Em seu trabalho é possível ainda identificar a falta de interesse aumentando com o 

nível escolar (ou seja, com a idade): "A freqüência dos alunos (às aulas de reforço) é boa 

nas escolas do I ciclo do ensino fundamental, mas decresce nas classes de ciclo II do ensino 

fundamental e do médio." (BELTHER, 2005, p.175). 

 Essas observações sugerem que, com o passar dos anos, o aluno, menos dependente 

dos pais, ao perceber que "vai passar de ano" esforçando-se o mínimo possível, reduz o seu 

interesse pelo aprendizado em si. Essa idéia está de acordo com algumas declarações feitas 

por professores do ensino médio noturno de uma escola da RMBH que, até o ano de 2005, 

adotava o regime de progressão continuada: 

 

"Antes era assim, a gente dava uma prova, o aluno a assinava em 

branco e perguntava se já podia ir embora. Ninguém estudava 

nada, era só vir à escola e já passava de ano." (professor de 

Química) 

 

"Isso aqui era um inferno, ninguém queria saber de nada. Os 

poucos que tentavam fazer alguma coisa eram atrapalhados por 

quem só vinha para conversar. Vários alunos nem traziam o 

caderno." (professor de Biologia) 

 

 Qualquer estratégia de recuperação desse aluno passa primeiro pela necessidade de 

conscientização da importância do aprendizado e pela cobrança de responsabilidades. 
                                                           
2 Não me refiro aqui ao aluno que, por alguma deficiência cognitiva ou de conteúdo, mascare seu problema 
por meio da indisciplina ou pela recusa em fazer as atividades em sala. Esse tipo de aluno se enquadra na 
condição "que tem dificuldade" já apresentada. 
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Novamente, embora a mudança no método de ensino seja importante, a mera mudança 

pode não resolver o problema desse tipo de aluno. 

 No entanto, é possível observar nos documentos oficiais uma ênfase exagerada na 

mudança de método como garantia de um processo de recuperação de ensino eficaz. Passa-

se a nítida impressão de que se o aluno não aprendeu a culpa é única e exclusiva do método 

adotado, bastando uma mudança adequada como garantia de aprendizado. O papel do 

professor e da escola seria o de identificar esse método miraculoso, o que pode ser visto no 

Parecer n.1132/1997 do CEE/MG: 

 

Os incisos IV e IX do Art. 3º da Lei chamam a atenção para a tolerância que 
deve haver por parte da escola e dos educadores em relação àqueles alunos que, 
em algum momento do processo ensino aprendizagem, não tiveram as 
necessárias condições para aprender o que deveriam ter aprendido no tempo e 
com os métodos determinados pela escola e pelos seus profissionais. Podem não 
ter tido condições naquele tempo e com aqueles métodos determinados pelos 
educadores e pela escola, mas podem aprender em outro tempo e com outros 
métodos. (MINAS GERAIS, 1997, p.4, grifo nosso) 

 

 É bom lembrar que a própria ação do professor e sua liberdade para definir um novo 

método pode ser limitada pela política educacional adotada na escola pública ou pela 

cultura escolar da escola particular. Não pretendemos com essa argumentação eximir o 

professor de suas responsabilidades frente a necessidade de mudanças em sua prática diante 

do fracasso de alguns de seus alunos, mas expressamos a nossa angústia e um sentimento 

de estarmos com "os pés e mãos amarradas" em diversos momentos. 

 Essa ênfase no método surge de uma mentalidade simplista ao identificar as causas 

do não aprendizado na maior parte das vezes como "decorrentes do contexto sócio-

econômico familiar" (MINAS GERAIS, 1997, p.4) do educando e, portanto, deve ser vista 

com cuidado. Freitas (2004, p.148) criticando as reformas educacionais da década de 

noventa, denomina apropriadamente essa idolatria ao método de "tendência instrumental 

ingênua" (FREITAS, 2004, p.148 e 149). 

 Segundo esse autor, essa tendência é contrária à da década de 1980, caracterizada 

pelo debate da questão pedagógica sem perder a dimensão da finalidade da educação. Nessa 

época havia uma sensibilidade maior com a relação teoria e prática e os sujeitos 

participantes do processo ensino-aprendizagem tinham uma responsabilidade pela 

coerência entre esses níveis. Convivia-se "com os limites impostos pelos tempos vividos", 

mas tentava-se "criar tempos mais favoráveis" (FREITAS, 2004, p.135). Na década de 

1990, criou-se o mito da inclusão pela inclusão: 
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Permanência na escola foi considerada uma vitória, sem se indagar o para que 
da permanência. Aprender português e matemática foi considerado um objetivo 
em si, e se isso não era o ideal, era pelo menos o possível – dizia-se em uma 
visão socialconformista: “Se pelo menos aprendessem isso...!!!” (FREITAS, 
2004, p.148) 
 

 O questionamento não diz respeito ao uso de métodos de ensino diferenciados, mas 

à crença no método em si. No caso do ensino de Física suas finalidades são deixadas de 

lado sendo importante ao aluno permanecer em sala de aula aprendendo fórmulas e leis 

destituídas de um contexto histórico ou social. Um ensino classificado por Freitas (2004, 

p.149) como domesticador, ao fornecer ferramentas para uma inclusão subordinada ao 

mercado de trabalho. 

 Portanto, recuperar o aluno não pode se reduzir apenas a recuperar um conteúdo 

perdido ou sanar determinadas dificuldades instrumentais. Espera-se acima de tudo 

recuperar também o seu senso crítico, sua capacidade de interferir e transformar a sua 

própria história. Este deve ser, de fato, o grande desafio embutido em qualquer projeto de 

recuperação escolar. 

 A partir dessas considerações definimos recuperação de estudos como um novo 

momento, uma nova tentativa (e com novos métodos) de possibilitar ao aluno aprender o 

que não conseguiu dentro de um período pré-determinado. Também reconhecemos nessa 

prática as seguintes características: 

 

• está inserida em um planejamento de ensino com objetivos claros que podem ser 

medidos por meio de avaliação; 

• envolve o reconhecimento não somente das dificuldades cognitivas do aluno mas 

também fatores emocionais, psíquicos e sociais; 

• o seu sucesso não depende apenas do método aplicado ou do trabalho do professor. 

Há fatores que fogem ao controle docente ou da escola capazes de interferir em um 

processo de recuperação de um aluno com rendimento insuficiente; 

• deve-se preocupar não somente com a recuperação do conteúdo, mas também com a 

recuperação integral do aluno no que diz respeito à sua cidadania. 

 

 Podemos também classificar tipos diferentes de recuperação de acordo com a forma 

e o momento em que é aplicada. O Parecer CEE/MG Nº 1132/1997 identifica três tipos 

diferentes de recuperação que ocorrem em três momentos diferentes ao longo do ano letivo: 
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• a recuperação continuada: ocorre durante a etapa letiva (bimestre, trimestre...) 

quando o professor avalia o aluno, diagnostica suas necessidades e interfere no 

processo de ensino aprendizagem proporcionando momentos específicos para sanar 

essas dificuldades; 

 

• a recuperação paralela: ocorre quando o professor identifica alunos que não 

alcançaram um rendimento considerado satisfatório ao longo de um determinado 

período letivo. Esses alunos são acompanhados então em um momento diferente, 

ainda no decorrer do ano letivo, com uma metodologia diferente visando corrigir as 

dificuldades apresentadas pelos alunos permitindo que eles continuem 

acompanhando os outros conteúdos junto a suas respectivas turmas; 

 

• a recuperação final: reúne aqueles alunos que, mesmo tendo passado pela 

recuperação contínua e pela recuperação paralela, ainda não alcançaram rendimento 

satisfatório. Feita após o término do ano letivo, da mesma forma como é feita a 

recuperação paralela. 

 

 Este trabalho se preocupa em efetivar a recuperação paralela, tal como descrita 

acima, em um ambiente virtual de aprendizagem, para alunos que não conseguiram 

alcançar um rendimento satisfatório na disciplina Física. É bom frisar que o rendimento 

satisfatório não é necessariamente aquele determinado pela escola (nota acima da média), 

podendo participar do processo qualquer aluno insatisfeito com seu rendimento. 

 

 

2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DA RECUPERAÇÃO 

 

 

 A recuperação não está presente na legislação brasileira anterior à década de 1970. 

A LDB 4024-1961, não estabelece critérios ou normas para a recuperação do aluno com 

aproveitamento insuficiente. A instituição de ensino é responsável por avaliar o aluno ao 

longo do ano letivo e expedir os respectivos certificados de conclusão de séries. Faz-se 

referência a um exame final (de primeira época) a todos os alunos freqüentadores de, no 

mínimo, 75% das aulas dadas. Em relação aos alunos com rendimento insuficiente, a lei se 
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omite, não determinando qualquer ação específica por parte da instituição de ensino para de 

recuperar esse aluno: 

 

Art. 38 [...] VI - freqüência obrigatória, só podendo prestar exame final, em 
primeira época, o aluno que houver comparecido, no mínimo, a 75% das aulas 
dadas. 
Art. 39. A apuração do rendimento escolar ficará a cargo dos estabelecimentos 
de ensino, aos quais caberá expedir certificados de conclusão de séries e ciclos e 
diplomas de conclusão de cursos. 
§ 1º Na avaliação do aproveitamento do aluno preponderarão os resultados 
alcançados, durante o ano letivo, nas atividades escolares, asseguradas ao 
professor, nos exames e provas, liberdade de formulação de questões e 
autoridade de julgamento. (BRASIL, 1961) 

 

 Essa mesma legislação se mostra bastante rigorosa em relação ao aluno reprovado 

mais de uma vez em qualquer série ou disciplina do ensino médio (atual período que vai da 

6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio): 

 

Art. 18. Nos estabelecimentos oficiais de ensino médio e superior, será recusada 
a matrícula ao aluno reprovado mais de uma vez em qualquer série ou conjunto 
de disciplinas. 
Art. 34. O ensino médio será ministrado em dois ciclos, o ginasial e o colegial, e 
abrangerá, entre outros, os cursos secundários, técnicos e de formação de 
professores para o ensino primário e pré-primário. (BRASIL, 1961) 

 

 A prática comum, nos estabelecimentos de ensino, como solução ao aluno sem a 

média necessária para a sua aprovação em uma determinada disciplina, era a segunda 

época. A segunda época constituía-se em uma prova normalmente abrangendo todo 

conteúdo visto no ano letivo em determinada disciplina aplicada no final do mês de janeiro 

ou no início de fevereiro. O aluno estudava durante as férias por conta própria, fazia a 

prova e, alcançando a média, era aprovado na disciplina. 

 A segunda época reduzia as dificuldades de aprendizado do aluno a uma mera 

carência de conteúdos a serem revisados e cobrados em uma prova. Não eram 

diagnosticados quais fatores conduziram o educando a essa carência e, por conseguinte, 

aspectos relevantes ao processo ensino-aprendizagem não eram levados em consideração. 

 Outro grande problema da segunda época era a desigualdade de oportunidades entre 

os alunos de origem mais abastada e aqueles de origem mais humilde. Os pais com 

melhores condições financeiras colocavam seus filhos em aulas particulares possibilitando-

lhes maiores chances de aprovação do que os filhos daqueles sem condições de pagar tais 

aulas. Instituía-se um círculo vicioso: o aluno pobre que não conseguia aprender ao longo 

do ano, em sala, com a ajuda do professor e dos colegas, dificilmente aprenderia sozinho. 
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No ano seguinte, caso não conseguisse se recuperar, estaria automaticamente excluído do 

sistema público de ensino. 

 Numa tentativa de sanar esses problemas, a Lei 5692/1971, instituiu a recuperação 

escolar: 

 

Art. 11[...]§ 1º Os estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus funcionarão entre os 
períodos letivos regulares para, além de outras atividades, proporcionar estudos de 
recuperação aos alunos de aproveitamento insuficiente [...] 
 
Art. 14 A verificação do rendimento escolar ficará, na forma regimental, a cargo dos 
estabelecimentos, compreendendo a avaliação do aproveitamento e a apuração da 
assiduidade. 
§ 1º Na avaliação do aproveitamento, a ser expressa em notas ou menções, 
preponderarão os aspectos qualitativos sobre os quantitativos e os resultados obtidos 
durante o período letivo sobre os da prova final, caso esta seja exigida. 
§ 2º O aluno de aproveitamento insuficiente poderá obter aprovação mediante estudos 
de recuperação proporcionados obrigatoriamente pelo estabelecimento. 
§ 3º Ter-se-á como aprovado quanto à assiduidade: 
a) o aluno de freqüência igual ou superior a 75% na respectiva disciplina, área de 
estudo ou atividade;  
b) o aluno de freqüência inferior a 75% que tenha obtido aproveitamento superior a 
80% da escala de notas ou menções adotadas pelo estabelecimento  
c) o aluno que não se encontre na hipótese da alínea anterior, mas com freqüência 
igual ou. superior ao mínimo estabelecido em cada sistema de ensino pelo respectivo 
Conselho de Educação, e que demonstre melhoria de aproveitamento após estudos a 
título de recuperação. 
§ 4º Verificadas as necessárias condições, os sistemas de ensino poderão admitir a 
adoção de critérios que permitam avanços progressivos dos alunos pela conjugação dos 
elementos de idade e aproveitamento. (BRASIL, 1971, grifo nosso) 

 

 Essa legislação avança em relação à segunda época ao determinar a escola como 

responsável pela oferta de estudos de recuperação ao aluno de baixo rendimento. Essa 

oferta se daria entre os períodos letivos regulares. Na década de 1980, no ensino de 1º grau, 

havia um período de recuperação no mês de dezembro em que os alunos sem rendimento 

satisfatório tinham aulas de revisão de conteúdo e passavam por novas avaliações com uma 

nova chance de serem aprovados. Em determinados anos essa modalidade de recuperação 

acontecia também na primeira semana de julho. 

 Outra novidade da legislação consistia na possibilidade de oferta de estudos de 

recuperação aos alunos com freqüência inferior a 75% das aulas, mas com rendimento 

satisfatório no que diz respeito às notas. Esse aspecto da legislação parece expor um caráter 

punitivo da recuperação: o aluno faltoso sem justificativa (apesar de ter rendimento 

satisfatório) era punido "perdendo" parte de suas férias freqüentando às aulas de 

recuperação. 
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 Nessa lei, a idéia de popularização do ensino também estava presente ao se retirar a 

possibilidade de exclusão do ensino público do aluno reprovado mais de uma vez. 

 Vido (2001, p.20 e 21) apresenta alguns questionamentos feitos, ainda no início dos 

anos 1970, à colocação da recuperação nessa legislação. Primeiro, a recuperação estava 

intimamente ligada a não reprovação e, portanto, não passava de uma segunda época 

disfarçada. Além disso, a legislação não fixava regras mínimas para o processo de 

recuperação do aluno de modo que as instituições de ensino abusavam do caráter altamente 

intensivo desse processo com pouquíssimo tempo para rever o conteúdo e fazer o exame 

final. 

 O Conselho Federal de Educação, justamente na tentativa de sanar esses problemas, 

explicita pela primeira vez, a idéia de recuperação feita no processo da aprendizagem 

além de recomendar a necessidade de um trabalho individualizado de orientação ao aluno: 

 

b) que se atribua a devida importância à recuperação feita no processo da 
aprendizagem, encarando como segunda alternativa a que se realiza em período 
especial; 
c) que se conduza a recuperação, em qualquer dos casos, como um trabalho 
individualizado de orientação e acompanhamento de estudos, capaz de levar o 
aluno a sanar as insuficiências verificadas em seu aproveitamento;[...] 
(BRASIL, 1973) 

 

 A LDB 9394/1996 desvincula a recuperação da classificação para a série seguinte 

ao propor que essa classificação possa ocorrer por promoção, transferência ou independente 

da escolarização anterior do candidato mediante avaliação feita pela escola. A recuperação 

é apresentada como parte do processo de avaliação do aluno e como resultado do 

diagnóstico de baixo rendimento escolar. A escola tem autonomia para escolher a forma 

como a recuperação deve ser feita, de acordo com o regimento escolar e, além disso, o 

professor deve estabelecer estratégias para recuperar o aluno. A recuperação paralela ao 

período letivo é recomendada (embora não seja obrigatória) em detrimento da recuperação 

intensiva de final de ano (ou de final de período). Essas idéias são reforçadas no Parecer 

n.05/1997 do Conselho Nacional de Educação: 

 

Os estudos de recuperação continuam obrigatórios e a escola deverá deslocar a 
preferência dos mesmos para o decurso do ano letivo. Antes, eram obrigatórios 
entre os anos ou períodos letivos regulares. Esta mudança aperfeiçoa o processo 
pedagógico, uma vez que estimula as correções de curso, enquanto o ano letivo 
se desenvolve, do que pode resultar apreciável melhoria na progressão dos 
alunos com dificuldades que se projetam nos passos seguintes. Há conteúdos nos 
quais certos conhecimentos se revelam muito importantes para a aquisição de 
outros com eles relacionados. A busca da recuperação paralela se constitui em 
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instrumento muito útil nesse processo. Aos alunos que, a despeito dos estudos 
paralelos de recuperação, ainda permanecem com dificuldades, a escola poderá 
voltar a oferecê-los depois de concluído o ano ou o período letivo regular, por 
atores e instrumentos previstos na proposta pedagógica e no regimento 
escolar.(BRASIL, 1997, grifo nosso) 

 

 Para o ensino fundamental é facultada a organização em ciclos de aprendizagem e a 

progressão continuada. Nesses casos, a recuperação tem como objetivo sanar as 

dificuldades apresentadas pelos alunos ao longo do ciclo ou série não determinando a 

aprovação para a etapa seguinte. Para o ensino médio, a lei não cita a organização por 

ciclos e nem a progressão continuada. Em Belo Horizonte, escolas privadas, a Prefeitura e o 

Estado têm adotado posturas diferenciadas com relação à organização, classificação para a 

série seguinte e, conseqüentemente, para a recuperação. 

 O Parecer n.1132/1997 do Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, de 

caráter normativo, destaca como um dos fundamentos da LDB 9394/1996, as novas 

propostas de organização e de flexibilização das ações escolares, especialmente no que se 

refere à verificação do rendimento escolar, ao abandonar a cultura de reprovação em prol 

de uma aprendizagem centrada no ritmo próprio de cada aluno. Assim, o parecer compara 

os objetivos e comportamentos da "velha" escola (no sentido de antiquada, ultrapassada) 

com os da "nova" escola: 
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Quadro 1: A Velha e a Nova Escola de acordo com o parecer n.1132/1997 do CEE/MG 

VELHA NOVA 

• Aprendizado como conseqüência 

do ensino (o professor ensinou, o 

aluno tem que aprender); 

• esforço no domínio dos conteúdos 

passados; 

• postura autoritária e terrorista de 

provas, reprovação, repetência e 

submissão; 

• destruição da auto-estima, da 

curiosidade, da cooperação, do 

respeito mútuo, da 

responsabilidade, do 

compromisso, da autonomia, do 

bom caráter e da alegria de 

aprender. 

• Esforço na produção de novos 

conhecimentos e não só no 

domínio dos conhecimentos 

passados; 

• saber encontrar esses 

conhecimentos nas diversas 

mídias e distingui-los por sua 

relevância; 

• elaborar e criticar situações; 

• posicionar-se diante do novo e 

dos desafios da vida. 

 

 Nesse contexto, o parecer reforça a organização escolar, por ciclo ou por série, 

como favorecedora da distribuição dos conteúdos de forma adequada à clientela (esse é o 

termo utilizado) e ao processo de aprendizagem de modo que o educando possa incorporar 

os conhecimentos sem a necessidade de repetir o aprendizado. Ressalta-se ainda que as 

metodologias de aprendizagem e avaliação adotadas devem ter como finalidade a 

progressão contínua, sem retrocesso do aluno. 

 A recuperação é sugerida no contexto da avaliação, como um mecanismo de auxílio 

oferecido pela escola ao aluno que não conseguiu aprender, com os métodos de 

aprendizagem adotados, num determinado espaço de tempo: 

 

A avaliação deve, então, ser entendida não somente como um processo destinado 
a classificar os alunos, mas principalmente como mecanismo de diagnóstico de 
suas dificuldades e possibilidade, para orientar os próximos passos do processo 
educativo, como mecanismo de formação[...] 
[...]como conseqüência do processo de avaliação da aprendizagem: a 
recuperação daqueles que não conseguem aprender com os métodos adotados, 
num determinado espaço de tempo..." (MINAS GERAIS, 1997, p.4, grifo nosso) 
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 O parecer determina aos estabelecimentos de ensino o provimento dos meios para 

que a recuperação ocorra sendo dos docentes a responsabilidade de zelar pela aprendizagem 

dos alunos, estabelecendo estratégias para a sua recuperação. Ao enfatizar o método de 

aprendizagem como fator decisivo para o aprendizado do aluno, delega ao professor a 

procura do método mais adequado a ser utilizado com o aluno em recuperação. 

 Para as escolas estaduais de Minas Gerais, a Secretaria Estadual de Educação, em 

acordo com a Resolução 521/2004, estabelece a progressão continuada para os quatro 

primeiros anos do ensino fundamental. A partir daí, adota-se o regime de progressão parcial 

para o aluno que não alcançou aproveitamento mínimo em pelo menos duas disciplinas. 

Fica ao encargo da escola oferecer “diferentes estratégias para ampliar as oportunidades de 

aprendizagem e de avaliação dos alunos”. No decorrer do ano letivo são oferecidos estudos 

orientados aos alunos com dificuldades (recuperação paralela), estudos orientados 

presenciais no encerramento do ano letivo (recuperação final), estudo independente nas 

férias com avaliação prevista para a semana anterior ao retorno das aulas (“2ª época”?); 

estudos orientados para os alunos em progressão parcial ao longo do primeiro semestre 

(dependência), estudos independentes para alunos em progressão parcial que não 

alcançaram rendimento satisfatório no primeiro semestre com avaliação prevista para o 

final do ano letivo. 

 A mesma resolução também determina que a avaliação para a verificação da 

aprendizagem do aluno após estudo independente deve recair sobre conceitos e habilidades 

fundamentais da disciplina, a serem definidos pela equipe de professores da escola. 

 A prefeitura de Belo Horizonte adotou em 1994, a Escola Plural. Segundo Silva e 

Zaidan (2004, p.1): 

 

Uma idéia central da Escola Plural, que merece destaque, é a do ciclo de idade 
de formação, que introduz a preocupação com as fases da vida: a Educação 
Infantil, com suas especificidades, em que predomina a idéia de brincar e de ter 
na escola uma acolhida que represente uma socialização e um cuidado; a 
educação fundamental, que nas escolas municipais de Belo Horizonte é de nove 
anos, divide-se em três ciclos, cada um de três anos, envolvendo a criança de 6 
anos até o adolescente de 15 (ao primeiro ciclo, denomina-se infância; ao 
segundo, pré-adolescência; ao terceiro, adolescência); vem, ainda, o Ensino 
Médio, que se constitui num quarto ciclo. O objetivo principal dessa 
organização é incentivar a escola a acolher, em suas propostas cotidianas, os 
aspectos próprios de cada idade, de modo que um conhecimento seja abordado e 
ensinado com metodologias adequadas. (SILVA e ZAIDAN, 2004, p.1, grifo 
nosso) 
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 O ciclo de formação prevê uma avaliação contínua e acompanhamento dos alunos 

com dificuldade de aprendizado, de modo que, num ciclo de três anos, o aluno não pode ser 

retido (salvo nos casos de freqüência inferior à 75%). Podemos ver este procedimento no 

Parecer n.101/2001, do Conselho Municipal de Educação, ao determinar as diretrizes para a 

adequação do calendário escolar de 2001 em função da greve daquele ano: 

 

Reitera-se a compreensão da educação enquanto direito, nessa perspectiva a 
avaliação proposta não tem a dimensão aprovação/reprovação, portanto, não 
deve ser utilizada como um mecanismo de sanção; possui uma dimensão 
formativa, em que o percurso percorrido pelo aluno no ciclo possa ser resgatado, 
compreendendo o processo do desenvolvimento humano em suas dimensões 
cultural, social, biológica e afetiva. Toda a produção do aluno deverá ser 
significativa nesse processo. A ação avaliativa, deverá refletir os aspectos 
relacionados ao conhecimento e também àqueles relacionados ao processo de 
construção desse conhecimento, possibilitando ao aluno, sustentação na 
continuidade de sua escolarização. (BELO HORIZONTE, 2001, p.1, grifo nosso) 
 

 No Ensino Médio, “brechas” na legislação têm permitido que algumas escolas se 

“rebelem” contra o modelo preconizado, voltando a adotar o sistema tradicional de 

recuperação no final do ano e reprovação dos alunos sem aproveitamento suficiente. Isso 

tem sido possível uma vez que o artigo 35 da LDB 9394/1996 e o artigo n.4 do Decreto 

n.12428/2006, que dispõe sobre a organização da Educação Básica na Rede Municipal de 

Educação de Belo Horizonte, não facultam ao ensino médio a organização por ciclos. 

 Em uma escola da zona norte da capital, a recuperação é oferecida ao aluno que não 

alcança 60% de média global considerada como a média das notas conquistadas pelo aluno 

em todas as disciplinas – inclusive a Educação Física, disciplina que normalmente não 

requer nota. A recuperação proposta ocorre apenas no final do ano letivo, quando os alunos 

fazem trabalhos referentes a todas as disciplinas e um provão contendo questões fornecidas 

por todos professores. Os alunos sem média nesse sistema ainda são avaliados 

qualitativamente em um conselho de classe, em que professores e coordenação podem 

argumentar a respeito de fatores como compromisso, histórico de vida escolar e contexto 

familiar do aluno antes da decisão pela sua reprovação ou não. Outra escola, na mesma 

região, adota o mesmo sistema de recuperação de final de ano, porém no modo tradicional, 

por disciplina, aos alunos sem rendimento suficiente. 

 Em ambos casos os professores justificam sua prática como recurso necessário para 

"convencer" o aluno a participar das aulas. No regime anterior, de escola plural, sem 

reprovação por baixo rendimento, apenas por freqüência, são relatados vários casos de 

alunos sem nenhum interesse ou comprometimento com o aprendizado. Alunos se 
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recusavam terminantemente, muitas vezes de forma agressiva, a participar ativamente das 

aulas e a se submeterem aos mecanismos de avaliação. Mesmo alunos de alto potencial, 

sem problemas aparentes de aprendizagem, adotavam a postura do menor esforço possível, 

recusando-se a estudar em casa, fazer o "para casa" ou as atividades de sala mais 

trabalhosas. Freitas (2004, p.157) se refere a esse problema ao afirmar ser este "[...] um 

aspecto freqüentemente esquecido quando se implantam os ciclos: o controle que o 

professor adquire sobre a sala de aula advém de seu poder de reprovar." 

 Concordamos com o autor ao não considerar a avaliação como uma boa forma de 

controle, mas reconhecemos também que negar esse fato pode "resultar em alto custo": 

 

Quando os ciclos ou a progressão continuada impedem o uso da avaliação como 
forma de reprovar ou reter o aluno, supondo que estão apenas interferindo com o 
plano instrucional, impedem adicionalmente o exercício de poder do professor 
no processo de ensino-aprendizagem da sala de aula, sem nada colocar no lugar, 
sequer a preparação do professor e dos alunos para a nova situação. Como não 
há motivadores naturais que o professor possa utilizar, a retirada dos 
motivadores artificiais (nota, reprovação etc.) desestabiliza as relações de poder 
existentes, obrigando o professor a lançar mão de outras formas de controle, 
nem sempre mais adequadas. (FREITAS, 2004, p.158) 
 

 A rede particular normalmente adota a mesma postura no ensino fundamental e no 

médio, utilizando a recuperação paralela ao final de cada etapa e a recuperação intensiva de 

final de ano para os alunos que não conseguiram aproveitamento desejável. A recuperação 

paralela normalmente consta de uma prova com o valor da etapa inteira ou de parte da etapa 

(quando o aluno além da prova deve também fazer um trabalho extra-classe). A 

recuperação final quase sempre possui o mesmo formato de distribuição de pontos da 

recuperação paralela, acrescidas de um pequeno número de aulas de reforço. 

 Como exemplo desta prática, podemos citar as informações contidas na Agenda 

escolar de uma dessas escolas: 

 

 Os estudos de recuperação realizar-se-ão das seguintes formas: 
Recuperação ao final da 1ª e 2ª etapas: para alunos que não alcançaram o 
mínimo de 18 (dezoito) e 21(vinte e um) pontos nas etapas. Haverá a aplicação 
de uma avaliação escrita no valor de 30 (trinta) e 35(trinta e cinco) pontos, 
atribuindo-se ao aluno recuperado, no máximo, 18 (dezoito) e 21(vinte e um) 
pontos. (COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE. Agenda escolar, 2005, 
p.12) 

 

 Há escolas que oferecem aulas extras, nos moldes da recuperação final, para revisão 

de conteúdo. Pode-se ver esta prática no manual do aluno de outra dessas escolas: 
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Como parte do processo de acompanhamento do aluno, acontecerão momentos 
de Recuperação que, no Regimento Escolar, estão previstos sob a forma de 
Estudos Autônomos de Recuperação. 
Dentro desta modalidade, o Colégio oferecerá também, em caráter opcional, 
após a 1ª e 2ª etapas, a Recuperação associada a aulas efetivas, em horários 
extras. Estes períodos estão distribuídos conforme o cronograma da agenda 
escolar. (COLÉGIO MAGNUM AGOSTINIANO. Manual do aluno, 2007, p.18)  

 

 No final, o conselho de classe tem grande peso na hora de decidir pela aprovação ou 

reprovação do aluno da escola particular e muitos alunos sem rendimento suficiente são 

aprovados levando-se em consideração em sua avaliação aspectos qualitativos tais como, 

comportamento, assiduidade, capricho no cumprimento das tarefas. Este conjunto de ações 

- recuperação paralela, recuperação final e conselho de classe - tem interferido no resultado 

final, “permitindo aos colégios continuarem com os sistemas de provas como principais 

instrumentos de avaliação e ao mesmo tempo garantirem excelentes resultados nos índices 

de aprovação” (NEGREIROS, 2004, p.188). 

 

 

2.3. RECUPERAÇÃO PARALELA E ENSINO DE FÍSICA: O QUE PENSA O 

PROFESSOR? 

 

 

 Até aqui vimos que antes da recuperação, o aluno de baixo rendimento estaria 

sujeito à própria sorte em uma prova de segunda época no estilo "tudo ou nada". Um 

instrumento profundamente injusto para com aqueles sem condições de arcar com os custos 

de um professor particular, não considerando aspectos relevantes ao processo ensino 

aprendizagem. 

 Também vimos que a recuperação surge na década de 1970 ainda em caráter 

eliminatório (recuperação de nota para aprovação) e também com um caráter punitivo ao 

incluir no mesmo barco os alunos com baixo rendimento e os infreqüentes com bom 

rendimento.  Apesar dos pareceres dos conselhos educacionais recomendarem a 

recuperação durante o processo da aprendizagem e sugerirem um trabalho mais 

individualizado de orientação ao aluno no sentido de sanar suas dificuldades, Duprat (1989) 

sinaliza que os professores priorizavam a função classificatória da avaliação "em 

detrimento da função diagnóstica que tem como objetivo auxiliar o avanço e o crescimento 

do aluno" (DUPRAT, 1989, p.6). 
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 Essa avaliação puramente classificatória reforçava a prática da recuperação também 

puramente classificatória, super intensiva, de final de período letivo ou como prova 

suplementar. É interessante frisar que Duprat (1989, p.162) se refere principalmente aos 

professores das áreas de exatas embora sua análise possa ser considerada simplista ao 

culpabilizar apenas os professores por essa mentalidade ou por simplesmente condenar essa 

mentalidade ignorando as razões do professorado. 

 Finalmente na década de 1990, os alarmantes índices de reprovação e evasão escolar 

das décadas anteriores, principalmente nas séries iniciais de cada fase de escolarização (1ª e 

5ª séries do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio), levaram pesquisadores em 

Educação e governos a elegerem a repetência como o grande vilão da educação brasileira. 

A solução encontrada para o fim da evasão consubstancia-se nas políticas de progressão 

continuada. Dentro deste contexto, a LDB 9394/1996 apresenta a recuperação como uma 

intervenção no processo de aprendizagem do aluno no momento em que a avaliação detecta 

algum problema. Enfatiza-se nessa lei, mais do que na legislação anterior, a recuperação 

contínua do aluno em detrimento da recuperação intensiva de final de período. Seu 

principal objetivo não é a mera classificação do aluno para a série seguinte, é sim a 

correção da rota do aluno ao longo do ano. 

 É interessante notar que estudos de recuperação paralelos ao período letivo são 

apenas sugeridos pela lei e devem ser feitos de acordo com os regimentos internos de cada 

instituição de ensino: 

 

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao 
período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados 
pelas instituições de ensino em seus regimentos; (BRASIL, 1996, artigo 24) 

 

 A liberdade de implementação da recuperação paralela e, conseqüentemente, a sua 

formatação permite a cada instituição ou sistema de ensino adotar uma prática diferente. 

Para averiguar sobre a diversidade atual no processo de recuperação e sua eficácia no 

ensino de Física, indagamos, por meio de um questionário, professores de física de Belo 

Horizonte e de algumas cidades do interior de Minas Gerais. Parte desses professores é 

participante de um grupo de discussões de professores de Física na Internet3 e outra parte é 

participante do programa de Mestrado em Ensino de Ciências e Matemática da PUC-MG4. 

                                                           
3Grupo: "Professores de Física de Minas Gerais" aberto aos interessados através do site 
http://www.grupos.com.br/group/fisica-mg/ . 
4 Esse grupo é constituído pelos alunos-professores de Física do Mestrado do Programa de Pós-graduação em 
Ensino de Ciências e Matemática dessa universidade. 
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Essas informações foram consideradas na elaboração de nossa proposta de avaliação 

paralela, conforme retornaremos adiante. A tabela seguinte mostra a formatação da 

recuperação paralela em diferentes escolas de Minas Gerais, de acordo com informações 

fornecidas pelos professores que responderam ao questionário sobre o assunto. 

 

 Tabela 1: Como é feita a recuperação paralela em sua escola? 
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 De acordo com a tabela acima, dos 23 (vinte e três) professores consultados 7 (sete) 

trabalham apenas em escolas públicas, 10 (dez) em escolas da rede particular e 6 (seis) 

trabalham em ambos os tipos de escolas. A recuperação paralela é aplicada apenas na forma 

de prova por 10 (dez) desses professores sendo a maioria deles, 7 (sete), professores de 

escolas particulares. Há 3 (três) professores que, além da prova, solicitam aos alunos algum 

tipo de atividade. Esses três trabalham em escolas públicas e um deles, também na rede 

particular. 

 Os 13 (treze) professores listados anteriormente não oferecem nenhum tipo de aula 

extra ou acompanhamento aos alunos em recuperação. Dos 10 (dez) professores restantes, 

um deles que trabalha tanto na escola pública como na particular não aplica nenhum tipo de 

prova ou trabalho, realizando o acompanhamento, durante a etapa, do aluno com 

dificuldades. Outro docente confunde recuperação paralela com dependência não aplicando 

a recuperação paralela. Os 8 (oito) restantes oferecem algum tipo de aula de reforço ou 

acompanhamento sendo que apenas um deles trabalha apenas em escola pública. Esses 

resultados podem ser mais bem visualizados em gráficos apresentados a seguir. 

Gráfico 1: Respostas dos professores à pergunta: "Como é feita a recuperação paralela em sua 
escola?"

43,50%

13%

34,80%

4,35%
4,35%

Somente Prova(s)

Prova(s) e Trabalho(s)

Prova e ou Trabalho com
Acompanhamento
Só Acompanhamento

Não Aplica Recuperação Paralela

 
 Pelo gráfico 1 observamos a prática da recuperação paralela na maioria das escolas 

bem parecida com a antiga segunda época. O aluno deve, por conta própria, estudar para 

uma ou mais provas constituindo-se em: "prova suplementar", substituindo a nota de uma 

prova ruim; "prova de recuperação" substituindo a nota de uma etapa inteira. Quando 

muito, parte da nota do aluno pode ser recuperada também por meio de um trabalho, 

caracterizado normalmente por uma pesquisa ou pela resolução de uma lista de exercícios. 
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 O gráfico 2 explicita mais ainda a ausência de algum tipo de aula de reforço ou 

acompanhamento durante a etapa na maioria dos casos. Essa prática é flagrantemente 

contrária ao sugerido pela legislação ou pelos conselhos que advogam pela recuperação 

paralela em um momento diferente, no decorrer do ano letivo, com acompanhamento do 

professor. 

Gráfico 2: Comparação entre o número de professores consultados que oferecem algum tipo de 
aula de acompanhamento e reforço durante a recuperação paralela e os que não oferecem.
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 Os gráficos 3 e 4, a seguir, mostram como é feita a recuperação paralela em cada 

tipo de escola, particular ou pública: 

Gráfico 3: Como é feita a recuperação paralela pelo professor de escola particular
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Gráfico 4: Como é feita a recuperação paralela pelo professor de escola pública
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 Observa-se na escola pública mais professores de Física aplicando a recuperação 

paralela no estilo de uma segunda época, não oferecendo qualquer tipo de acompanhamento 

ao aluno com dificuldades. Curiosamente, a recuperação surgiu na legislação brasileira 

justamente para permitir ao aluno de classes mais desfavorecidas o direito a aulas de 

preparação para a prova de segunda época. 

 Os 23 (vinte e três) professores consultados também foram questionados quanto à 

eficácia da recuperação paralela. Foram fornecidas 42 (quarenta e duas) respostas diferentes 

à pergunta "Dê a sua opinião pessoal sobre a recuperação paralela indicando também se ela 

promove alguma mudança na postura do aluno frente ao ensino de Física:". As 42 (quarenta 

e duas) respostas obtidas formaram 15 (quinze) grupos de acordo com suas semelhanças na 

tabela 2. A seguir, classificamos as respostas como positivas ou negativas de modo que as 

respostas da direita representam aspectos negativos da recuperação paralela e, as respostas 

da esquerda, aspectos positivos. 
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Tabela 2: A eficácia da recuperação paralela do ponto de vista do professor de Física: 

Legenda: Tipo de escola onde o professor trabalha 

 

 

                                                           
5 Consideramos recuperar apenas a nota um aspecto negativo por entendermos que a recuperação devesse 
provocar mudanças na postura do aluno frente ao aprendizado de física. 
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 De acordo com a tabela 2, dos 15 (quinze) grupos de respostas, 7 (sete) referem-se 

aos aspectos negativos da recuperação paralela e 8 (oito) referem-se aos aspectos positivos. 

Porém, das 42 (quarenta e duas) respostas obtidas, 17 (dezessete) são positivas e as outras 

27 (vinte sete) são negativas (gráfico 5). Esses resultados indicam uma certa descrença por 

parte do professor de Física no que diz respeito à eficácia da recuperação. 

Gráfico 5: Crença dos professores na eficácia da recuperação paralela

61,40%

38,40%

Respostas positivas
Respostas negativas

 
 Também é notável que entre os professores consultados, os docentes das escolas 

particulares parecem acreditar mais na eficácia da recuperação paralela se comparados aos 

das escolas públicas (gráficos 6 e 7). Dos 9 (nove) professores que só identificaram 

aspectos negativos na recuperação paralela, 8 (oito) trabalham em escolas públicas e apenas 

um trabalha somente em escola particular (gráfico 8). Desses 9 (nove) docentes, apenas 2 

(dois) ministram algum tipo de acompanhamento ou aula de reforço no período de 

recuperação (gráfico 9). 

 Comparando a satisfação dos professores que aplicam a recuperação paralela com 

algum tipo de acompanhamento ou aula de reforço com aqueles que não oferecem nenhum 

tipo de auxílio aos alunos verifica-se nos primeiros a identificação praticamente do mesmo 

número de aspectos positivos e negativos na recuperação paralela enquanto que nos demais 

a identificação de aspectos positivos sobre os aspectos negativos (Gráficos 10 e 11) se 

reduz à metade. A eficácia da recuperação estaria relacionada à existência ou não do 

acompanhamento por parte do professor ou às aulas de reforço? 
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Gráfico 6: Crença dos professores na eficácia da recuperação paralela (rede 
particular)

59,40%

40,60%

Respostas positivas
Respostas negativas

 
 

Gráfico 7: Crença dos professores na eficácia da recuperação paralela (rede pública)

81%

19%

Respostas positivas
Respostas negativas
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Gráfico 8: Professores que só identificam aspectos negativos na recuperação paralela

55,60%

11,10%

33,50%

Rede Pública
Rede Particular
Ambas

 
 

Gráfico 9: Professores que ministram algum tipo de aula de reforço no período da 
recuperação paralela

77,80%

22,20%

Com aulas de reforço
Sem aulas de reforço
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Gráfico 10: Aspectos positivos e negativos da recuperação paralela identificados por 
professores que ministram algum tipo de aula de reforço ou acompanhamento

46%

54%

Aspectos positivos
Aspectos negativos

 
 

 

Gráfico 11: Aspectos positivos e negativos da recuperação paralela identificados por 
professores que não ministram algum tipo de aula de reforço ou acompanhamento

35%

65%

Aspectos positivos
Aspectos negativos
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 Podemos analisar novamente a consolidação das respostas dos professores na tabela 

3 a seguir: 

 

Tabela 3: Consolidação das respostas dos professores 

Aspectos positivos 
da recuperação paralela 

Nº de 
respostas 

Aspectos negativos 
da recuperação paralela 

Nº de 
respostas 

Recurso para a escola não perder 
o aluno; 

1 

Recupera a auto-estima de 
alguns; 

1 

 
 
Recupera apenas a nota; 

 
 

8 

Dá mais tempo ao aluno; 1 Pouco tempo para repor o 
conteúdo e trabalhar as 
dúvidas; 

5 

Recupera o conteúdo de poucos; 6 Não recupera o conteúdo; 2 
Funciona com um trabalho 
diferenciado; 

3 Passa a idéia de estudar só 
pela nota; 

1 

Dependendo da prova, recupera o 
aluno; 

1 Não muda o aluno; 6 

Faz o aluno estudar mais; 1 Há desinteresse e os alunos 
não fazem; 

1 

Funciona para quem estuda. 2 Deixa o aluno relaxado 
durante a etapa; 

4 

 

 A análise da tabela 3 possibilita novo reagrupamento das respostas dos professores, 

explicitado na tabela 4, em relação à natureza de suas considerações: 

 

Tabela 4: Reagrupamento das respostas dos professores em relação à natureza de suas 

considerações: 

Respostas relativas à (ao)... Nº de respostas 

...recuperação e à evasão escolar. 1 

...recuperação da auto-estima. 1 

...tempo de estudo. 6 

... recuperação de conteúdos. 8 

... influência do método na recuperação. 4 

... mudança de postura do aluno provocada pela recuperação. 15 

... mudança da nota do aluno. 9 
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 A nova classificação das respostas (gráfico 12) mostra-nos que, para os professores 

de Física consultados, os principais aspectos da recuperação paralela influenciadores de sua 

eficácia envolvem principalmente a mudança de postura do aluno frente ao aprendizado de 

da matéria em foco. Alguma importância foi dada à preocupação com a nota, com os 

conteúdos ensinados e com o tempo necessário para uma melhor assimilação do conteúdo. 

Pouca importância foi dada à influência do método de ensino na qualidade da recuperação 

ou à sua importância na diminuição da evasão escolar ou na melhoria da auto-estima do 

aluno. 

Gráfico 12: Nova classificação das respostas dadas pelos professores à questão que 
diz respeito à eficácia da recuperação paralela

2% 2%

14%

18%

9%

35%

20%

Evasão
Auto-estima
Tempo
Conteúdos
Método
Postura
Nota

 
 Quanto à mudança de postura do aluno frente ao aprendizado de Física produzida 

pela recuperação paralela, o resultado da pesquisa incomoda (gráfico 13), pois a maioria 

esmagadora das opiniões a considera inalterada ou mesmo piorada na utilização desse 

procedimento. 

 Nesse capítulo procuramos compreender a recuperação paralela. Vimos que esse 

procedimento visa recolocar o aluno em sua caminhada, em caso de algum tropeço em sua 

formação acadêmica. Observamos também uma tendência simplista de identificação do 

método de ensino utilizado com a causa desses tropeços. Durante a recuperação o professor 

seria responsável por identificar e aplicar um método mais adequado de ensino. 

 Aprofundando nossa pesquisa, apoiados na legislação vigente, percebemos 

diferenças que influenciam o aprendizado dos alunos: há alunos imaturos mentalmente; 

outros com a maturidade mental necessária, mas repletos de lacunas de aprendizado que 
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necessitam de tempo para serem identificadas e preenchidas; e ainda outros alunos que 

simplesmente não se aplicam, parecendo não querer aprender. 

Gráfico 13: A recuperação paralela e a postura do aluno frente ao aprendizado de 
física

7%

33%

60%

Melhora a postura do aluno
Piora a postura do aluno
Não muda a postura do aluno

 
 Sendo assim, percebemos que o procedimento em tela deve recuperar algo mais do 

que um conjunto de conteúdos não assimilados. Deve ser também capaz de recuperar a 

auto-estima, a consciência, ou simplesmente oferecer mais tempo ao aluno para que alcance 

os objetivos previstos. Reconhecemos entretanto, que o sucesso da recuperação não 

depende apenas do método aplicado, pois, como discutimos, vários fatores podem intervir 

no processo. 

 Através de consultas feitas a professores de Física vimos que, não tem sido adotada, 

em muitos casos, a recuperação paralela compreendida como o acompanhamento do aluno, 

em um momento diferente, ainda no decorrer do ano letivo, com uma metodologia 

diferente, visando corrigir as dificuldades apresentadas. Na grande maioria das escolas, a 

recuperação praticada tem as características de uma segunda época disfarçada que ao invés 

de ocorrer no fim do ano, é aplicada ao final de cada etapa. 

 Essas considerações justificam a necessidade desse trabalho na tentativa de efetivar 

uma estratégia de recuperação mais eficiente, que torne o aluno mais autônomo, capaz de 

estudar sozinho e pensar por conta própria. 
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3. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 
 

 

3.1. DEFININDO EAD 

 

 

 A sigla EAD pode ser utilizada tanto para EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA como para 

ENSINO À DISTÂNCIA. A fim de uma melhor compreensão faremos como Borges (1998, 

p. 9) a análise dos conceitos envolvidos em cada um dos termos: EDUCAÇÃO, ENSINO e 

DISTÂNCIA. 

 Passmore (1995) reconhece a dificuldade de definir palavras como ensino ou 

educação que não possuem "limites perfeitamente definidos". Segundo este autor, o termo 

ensino pode definir uma tentativa de promoção da aprendizagem sem necessariamente 

indicar o sucesso dessa ação. É o que ocorre quando um professor afirma que ensinou Leis 

de Newton ao aluno, mas este não aprendeu. Todavia o termo ensino também pode se 

referir à promoção eficaz da aprendizagem, desta forma, o mesmo aluno reclamaria que o 

seu professor não lhe ensinou nada sobre Leis de Newton. Embora considere um erro 

procurar uma definição formal de ensino, o autor reconhece no termo a expressão do que 

considera uma "relação triádica": "Para todo X, se X ensina, deve existir alguém e algo que 

é ensinado por X. (Isto é verdadeiro, tanto no caso em que "ensino" significa "tentar 

ensinar", como quando significa "ser bem sucedido no ensino")". (PASSMORE 1995, p.5.) 

 Do mesmo modo, ao tentar definir EDUCAÇÃO, Passmore encontra a mesma 

dificuldade. O termo às vezes se refere a uma formação geral, outras vezes denota 

educação escolar, também pode significar o tipo de escolaridade recebida por "pessoas 

cultas". 

 Comparando com Borges (1998, p.9), para quem o termo ENSINO "está mais 

ligado às atividades de treinamento e instrução" enquanto o termo EDUCAÇÃO "refere-se 

à prática educativa e ao processo de ensino-aprendizagem", podemos inferir que essa 

"prática educativa" se dá a partir de estratégias pré definidas para promoção de 

"treinamento e instrução". Assim, entendemos que, na sigla EAD, os termos ENSINO e 

EDUCAÇÃO se confundem e expressam a idéia de um planejamento visando promover a 

aprendizagem do educando. A própria legislação confunde esses termos ao definir 

educação a distância como "uma forma de ensino" (BRASIL, 1998a). 

 



 

 

48 

 Quanto ao termo DISTÂNCIA, Borges (1998) dá ênfase na idéia de separação física 

entre professor e aluno sem excluir o contato dos alunos entre si ou com um tutor. Moran 

(1994) destaca também uma separação temporal uma vez que a comunicação entre 

professor e aluno ou entre tutor e professor não se dá necessariamente instantaneamente. O 

autor também considera o uso das tecnologias de comunicação para vencer essa separação: 

 

"A educação a distância pode ter ou não momentos presenciais, mas acontece 
fundamentalmente com professores e alunos separados fisicamente no espaço e 
ou no tempo, mas podendo estar juntos através de tecnologias de 
comunicação."(MORAN, 1994, p.1) 

 

 Quando Moran (1994) se refere às tecnologias de comunicação, diz respeito 

principalmente, à Internet, mas não exclusivamente. Pois reconhece outros meios utilizados 

para tal propósito como o Correio, a televisão, o vídeo, o CD-ROM, o telefone, o fax e 

outras tecnologias semelhantes. 

 Assim, concordamos com Moran que define Educação à Distância como "o 

processo de ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, onde professores e alunos 

estão separados espacial e/ou temporalmente." (MORAN, 1994, p.1) 

 

 

3.2. HISTÓRICO DA EAD 

 

 

"Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram 
ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa." (II Tessalonicenses 2:15) 
"E o que de minha parte ouviste através de minhas testemunhas, isso mesmo 
transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros." (II Timóteo 
2:2) 
"E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai por que seja também lida 
na igreja dos laodicenses; e a dos de Laodicéia lede-a igualmente perante vós." 
(Colossenses 4:16) 

(BÍBLIA SAGRADA, trad. João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada no 
Brasil) 

 

 Nas comunidades cristãs primitivas do primeiro século, é possível encontrar um 

esboço daquilo que viria a ser chamado de EAD. Como era impossível a presença física dos 

apóstolos em todos os lugares, havia uma profícua troca de correspondências entre eles e as 

igrejas de diferentes cidades. Além disso, como a maior parte dos cristãos do primeiro 

século era iletrada e "pertencente às classes mais baixas da sociedade" (GONZÁLES, 1980, 

p.148), uma "tecnologia" de comunicação diferente também era utilizada: as "testemunhas", 
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formadas por pessoas que ouviam atentamente os ensinos dos apóstolos e os transmitiam 

oralmente em suas cidades. Essas cartas e as mensagens transmitidas pelas testemunhas 

tinham como objetivo a instrução e a formação dos adeptos da nova fé que se espalhara 

rapidamente por vários lugares. As dificuldades de locomoção e de uma forma de 

comunicação mais eficiente fizeram dessas cartas e testemunhos, em alguns casos, o melhor 

meio de preparação das lideranças eclesiásticas e foram de fundamental importância para 

garantir a sobrevivência do cristianismo. 

 De acordo com Saraiva (1996, p.18), o marco inicial da EAD ocorre no dia 20 de 

março de 1728, por meio de um anúncio publicado na Gazeta de Boston, pelo professor 

Cauleb Phillips oferecendo aos interessados um curso de caligrafia via correspondência. 

Borges (1998, p.9) porém, afirma que as experiências em EAD, tal como conhecidas 

atualmente, começariam a se desenvolver, efetivamente, apenas em meados do século 

seguinte. Carmo (1997, p. 193) cita três fases distintas para o desenvolvimento da educação 

à distância: 

 

"1. O ensino por correspondência : Onde as primeiras manifestações surgiram 
no século XIX, tinha no material impresso o único suporte para a divulgação da 
informação. Não havia um contato entre professores e alunos.  
2. A radiodifusão : Onde se pode identificar uma transição da utilização de 
sistemas apoiados em material impresso, para outros com suporte nas 
telecomunicações nos quais a distribuição da informação é realizada através de 
fitas de áudio e vídeo além de difundida através de TV e rádio. Surgiram os 
telecursos nas TVs.  
3. Informática : Onde se utiliza tecnologias de comunicação bidirecionais 
possibilitando uma interatividade. Essa modalidade vem crescendo 
exponencialmente e reduzindo drasticamente a questão da separação entre aluno 
e professor."(CARMO, 1997, p.193) 

 

 É válido lembrar que uma etapa não eliminou necessariamente a outra. Os cursos 

por correspondência continuaram a existir com o advento da radiodifusão e ambos 

permanecem até os dias atuais apesar do surgimento dos cursos que utilizam recursos de 

informática. 

 Magalhães (1997), em seu levantamento, procura traçar o desenvolvimento histórico 

da EAD em suas três fases. Com relação aos cursos por correspondência, afirma que o 

interesse por esse tipo de curso na América Latina surge apenas na década de 1960, 

primeiramente nas empresas privadas interessadas em cursos de formação para os seus 

funcionários. 

 No Brasil, não existem registros precisos da criação da EAD e embora alguns cursos 

existissem no início do século XX, a crise na educação nacional e as dificuldades nos 
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correios dificultaram o seu desenvolvimento. Vale a pena lembrar que em 1941 foi fundado 

em São Paulo o Instituto Universal Brasileiro (aquele cujas propagandas eram impressas 

nas páginas das revistas em quadrinhos), oferecendo desde então cursos profissionalizantes 

livres. 

 As instituições denominadas universidades abertas, desde a década de 1950 (nos 

Estados Unidos e Europa), ofereciam cursos de ensino primário, secundário e superior à 

distância passaram a fornecer diplomas reconhecidos e a utilizarem-se da tecnologia via 

rádio e TV. As Universidades Abertas ofereciam cursos mais baratos e eliminavam pré-

requisitos facilitando o acesso a muitas pessoas. Além disso, introduziram o uso de grupos 

de desenvolvimento de cursos, tutoria, centros de estudo regionais, e a inclusão de áudio e 

vídeo. 

 As transmissões educacionais via rádio, originaram-se na década de 1920 nos 

Estados Unidos sendo que a TV começou a ser usada na década de 1930. Na década de 

1970 começaram as transmissões via satélite e surgiram as primeiras teleconferências, 

promovendo o declínio da transmissão via rádio. As primeiras séries educativas televisivas 

vieram no fim dos anos 1970 e no início dos 1980. No Brasil, a Fundação Roberto Marinho 

iniciou em 1978 o Telecurso 2º Grau e, em 1981, o Telecurso 1º Grau, com o objetivo de 

preparar pessoas fora da faixa etária escolar para os exames supletivos oficiais. No final da 

década de 1990, o programa Telecurso ampliou-se, passando a ser chamado de Telecurso 

2000, tornando-se o maior projeto de EAD do Brasil. Os números do Telecurso 2000 

encontram-se no Dicionário Interativo da Educação Brasileira6  

 

"O Telecurso 2000 é considerado o maior projeto de educação à distância em 
prática no Brasil. São mais de 8 mil turmas funcionando simultaneamente em 
todos os Estados do país. O material didático do Telecurso 2000 é composto de 
fitas de vídeo e livros. Cada capítulo dos livros apresenta e desenvolve o 
conteúdo de uma teleaula. São 17 livros de 1o Grau, 19 livros de 2o Grau e 18 
livros do curso Profissionalizante em Mecânica. São 52 fitas de vídeo com 
teleaulas de 1o Grau, 60 fitas de vídeo de 2o Grau e 52 fitas de vídeo com 
teleaulas do curso Profissionalizante em Mecânica. Os livros e fitas de vídeo do 
Telecurso podem ser adquiridos em bancas de jornais e revistas, livrarias ou por 
telefone." (MENEZES e SANTOS, 2002, p.1) 

 

 Magalhães (1997, p.10) ainda cita a difusão dos computadores pessoais a partir da 

década de 1980 e, principalmente na década de 1990, como responsável pelo surgimento de 

duas novas tecnologias para a EAD: a multimídia, que disponibiliza recursos de áudio, 

vídeo, hipertexto e interatividade, possibilitando o armazenamento de uma quantidade de 

                                                           
6  Disponível para consulta em http://www.educabrasil.com.br/eb/dic/dicionario.asp . 
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informação e dados cada vez maior em CDs, DVDs, e as redes de computadores, como a 

Internet, que permitem uma melhor comunicação entre alunos, tutores e professores por 

meio de e-mail, chats, fóruns, grupos, etc. 

 Atualmente, no Brasil, dispomos de uma legislação mais clara e as facilidades 

oferecidas pela informática, o volume de investimentos em EAD e o número de cursos 

oferecidos têm alcançado patamares nunca antes vistos. Diversas universidades e 

instituições têm disponibilizado disciplinas ou até mesmo cursos inteiros via Internet, não 

parecendo sensato, muito menos possível, ao educador contemporâneo ignorar esses fatos. 

 

 

3.3. LEGISLAÇÃO 

 

 

 O artigo 80 da LDB, Lei n. 9394/1996, ao tratar das diretrizes e bases da educação 

nacional, especifica as disposições gerais para a EAD no Brasil: "O Poder Público 

incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos 

os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada." (BRASIL, 1996) 

 O artigo determina que a EAD seja oferecida por instituições credenciadas pela 

União ficando também a seu encargo a regulamentação dos requisitos para a realização de 

exames e o registro de diplomas. Aos sistemas de ensino cabe estabelecer as normas para 

produção, controle e avaliação de programas de EAD. Além disso, o parágrafo 4º da mesma 

Lei determina o tipo de tratamento diferenciado a ser dado à EAD: 

 

"I - custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusãosonora 
e de sons e imagens; 
II - concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas; 
III - reserva de tempo mínimo, sem ônus para o Poder Público, pelos 
concessionários de canais comerciais." (BRASIL, 1996, p.1) 

 
 É interessante notar, que a EAD está presente de forma implícita ou explícita em 

toda LDB e não apenas no artigo 80. O artigo 32, por exemplo, ao tratar da organização do 

Ensino Fundamental, determina que o "ensino fundamental será presencial, sendo o ensino 

a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações 

emergenciais." (BRASIL, 1996). Segundo esse artigo, não se permite neste nível de ensino 

que um curso à distância possa substituir um curso presencial, no entanto, a EAD pode ser 

usada no Ensino Fundamental em duas situações específicas: 
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1. complementação de aprendizagem: como atividades de recuperação de alunos com 

dificuldade de aprendizado ou a aceleração de alunos em defasagem etária. 

2. em situações emergenciais: como em lugares onde a falta de professores é um 

problema crônico, ou nos casos de alunos que moram com seus pais no exterior e 

não têm como estudar em língua portuguesa. 

 

 Atualmente, o disposto no artigo 80 da LDB, está regulamentado no Decreto Nº 

5.622, de 19 de dezembro de 2005 que define EAD como sendo: 

 

"...modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos 
processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores 
desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos." (BRASIL, 
p.1, 2005) 

 

 O decreto define, em seu primeiro artigo, situações específicas em que os momentos 

presenciais são obrigatórios. Esses momentos presenciais englobam as avaliações dos 

estudantes, os estágios obrigatórios, previstos na legislação, a defesa de trabalhos de 

conclusão de curso e as atividades relacionadas a laboratórios de ensino. 

 O segundo artigo define os níveis em que a EAD pode ser ofertada: 

 

"I - educação básica, nos termos do art. 30 deste Decreto; 
II - educação de jovens e adultos, nos termos do art. 37 da Lei n o 9.394, de 20 
de dezembro de 1996; 
III - educação especial, respeitadas as especificidades legais pertinentes; 
IV - educação profissional, abrangendo os seguintes cursos e programas: 
a) técnicos, de nível médio; e  
b) tecnológicos, de nível superior; 
V - educação superior, abrangendo os seguintes cursos e programas: 
a) seqüenciais; 
b) de graduação; 
c) de especialização; 
d) de mestrado; e 
e) de doutorado." (BRASIL, 2005) 

 

 Com relação à duração dos cursos, o 1º parágrafo do artigo terceiro determina que a 

duração dos cursos à distância deve ser pelo menos a mesma dos cursos presenciais 

equivalentes. Quanto à avaliação do desempenho, o artigo 4º determina a sua efetivação por 

meio do cumprimento de tarefas programadas à distância e avaliações presenciais sendo 

que o resultado das avaliações presenciais deve prevalecer sobre qualquer resultado obtido 

à distância. 
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 A oferta de cursos à distância para a educação básica, incluindo o Ensino Médio, 

conforme regulamenta o artigo 30 desse decreto, obedece às determinações do parágrafo 4º 

do art. 32 da Lei n° 9.394/1996 que outrora regulamentava apenas a EAD para o ensino 

fundamental. Assim sendo, também no ensino médio a EAD só pode ser utilizada para a 

complementação de estudos ou para situações emergenciais como já citado no início dessa 

seção. 

O artigo 30 avança em relação à LDB ao definir em seu parágrafo único quais são essas 

"situações emergenciais": 

 

" A oferta de educação básica nos termos do caput contemplará a situação de 
cidadãos que: 
I - estejam impedidos, por motivo de saúde, de acompanhar ensino presencial; 
II - sejam portadores de necessidades especiais e requeiram serviços 
especializados de atendimento; 
III - se encontram no exterior, por qualquer motivo; 
IV - vivam em localidades que não contem com rede regular de atendimento 
escolar presencial; 
V - compulsoriamente sejam transferidos para regiões de difícil acesso, incluindo 
missões localizadas em regiões de fronteira; ou 
VI - estejam em situação de cárcere." (BRASIL, 2005, p.1) 

  

 O Decreto Nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005 também regulamenta a EAD em 

outras modalidades de ensino. Porém, como objeto de nossa pesquisa, vamos nos ater 

apenas ao que diz respeito a educação básica, mais especificamente o Ensino Médio. Como 

o objetivo de nosso trabalho é o de confeccionar um curso de recuperação paralela em 

Física para alunos do ensino médio regular (e avaliar a sua eficácia), encontramos na 

legislação um forte apoio para a efetivação de nosso projeto uma vez que a legislação 

educacional sugere o uso da EAD justamente em estudos complementares, como é o caso 

da recuperação paralela. 

 Além disso, o artigo, 36 inciso II, da mesma lei, referindo-se justamente ao ensino 

médio, determina que o currículo dessa fase escolar adote "metodologias de ensino e de 

avaliação que estimulem a iniciativa dos estudantes" (BRASIL, 1996). NEVES [200-] 

referindo-se a esse artigo comenta: 

 

"...os métodos, técnicas e tecnologias aplicados ao ensino a distância podem ser 
auxiliares poderosos para desenvolver no aluno autonomia para buscar o 
conhecimento e atitudes de aprender a aprender - requisitos indispensáveis para 
o cidadão e o profissional do mundo contemporâneo." (NEVES7) 
 

                                                           
7 Disponível em http://www.escolanet.com.br/legislacao/legislacao_d.html . 
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3.4. CARACTERÍSTICAS DA EAD 

 

 

 Tanto Magalhães (1997, p.3) quanto Borges (1998, p.12 e 13) identificam algumas 

características importantes da EAD: 

• separação (espacial e temporal) entre professor e aluno; 

• o controle do aprendizado é feito mais intensamente pelo aluno do que pelo 

professor, com o aluno ditando o ritmo do aprendizado, passando a ser um agente 

ativo de sua educação ao adquirir habilidades de auto-aprendizagem; 

• interação entre alunos e professores e/ou tutores por meio de tecnologia de 

comunicação; 

• forte influência da organização do curso (planejamento, sistematização, etc.); 

• previsão de uma comunicação de mão dupla entre aluno e professor (e ou tutor); 

• possibilidade de encontros com propósitos didáticos e de socialização; 

• participação de uma forma industrializada de educação; 

• flexíbilidade, possibilitando o envolvimento de alunos de características variadas. 

 

 

3.5. VANTAGENS E DESVANTAGENS DA EAD 

 

 

 Magalhães (1997, p.14), Bastos (2005, p.68) e, principalmente, Borges (1998 p.14 e 

15), identificam possíveis vantagens e desvantagens da EAD. No quadro 2 elencamos as 

vantagens e desvantagens relevantes aos propósitos desse trabalho. 
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Quadro 2: Vantagens e desvantagens da EAD 

Vantagens Desvantagens 

• é versátil, isto é, facilmente 

adaptável a mudanças; 

• pode atingir um grande número 

de alunos ao mesmo tempo; 

• adapta-se ao ritmo de 

aprendizagem do aluno; 

• favorece o uso de diversos 

recursos didáticos fugindo da 

mesmice da sala de aula; 

• desenvolve a autonomia do aluno, 

sua capacidade de estudar (e 

aprender sozinho), sua 

independência; 

• é mais centrada no aluno que no 

professor; 

• os recursos de EAD permitem ao 

professor oferecer um material 

mais organizado e atualizado; 

• plataformas virtuais de EAD 

permitem a utilização de 

ferramentas colaborativas. 

• os alunos devem estar motivados; 

• o conteúdo é o mesmo para todos, 

por ser um material pré produzido; 

• a socialização aluno-aluno e 

aluno-professor é pequena ou 

inexistente; 

• empobrecimento da troca direta de 

experiências; 

• necessidade de um rigoroso 

planejamento a longo prazo; 

• os resultados da avaliação à 

distância são menos confiáveis e 

estão mais sujeitos a fraudes; 

• há um elevado índice de abandono 

por falta de acompanhamento; 

• a fase de construção do curso 

demanda muito tempo, podendo 

ser desanimadora para o professor. 

Fonte: Magalhães (1997), Bastos (2005) e Borges (1998) 

 

 

3.6. EAD E ENSINO DE FÍSICA 

 

 

 O uso de computadores no ensino, segundo Fiolhais & Trindade (2003), pode ser 

analisado a partir de três fases distintas. A primeira, conforme a teoria behaviorista (ênfase 

no conteúdo), tinha os seguintes pressupostos: 
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• O comportamento do aluno pode ser razoavelmente previsto se forem bem 
conhecidos os objectivos pretendidos para o ensino e os métodos a usar para os 
obter. 

• O conhecimento que o aluno deve adquirir pode ser decomposto em módulos 
elementares, cujo domínio conjunto produzirá o resultado desejado. 

• A aplicação da teoria behaviorista é suficientemente fiável para assegurar a 
eficiência do ensino desenvolvido pela sua aplicação sistemática, sendo mesmo 
dispensável a intervenção do professor. (FIOLHAIS e TRINDADE, 2003, p.262) 

 

 

 A segunda, conforme a teoria cognitiva, "baseia-se nos processos mentais que estão 

na base do comportamento" (Fiolhais & Trindade, 2003, p.262). Esta fase foi caracterizada 

pela ênfase dada na forma de apresentação dos conteúdos. A terceira geração (a atual), 

construtivista, pressupõe que "cada aluno constrói a sua visão do mundo através de 

experiências individuais." (Fiolhais & Trindade, 2003, p.262). A capacidade de previsão 

qualitativa dos fenômenos é mais valorizada nessa fase cuja importância às interações 

aluno-máquina é tão grande ou até maior do que ao conteúdo ou à forma de apresentação 

do conteúdo. 

 É interessante notar que essas três fases não são exclusivas do uso dos 

computadores no ensino, essas três fases podem ser identificadas, por exemplo em alguns 

momentos do uso do laboratório no ensino de Física – das aulas práticas planejadas para 

confirmar leis, para as aulas práticas ilustrativas e finalmente as aulas práticas que 

enfatizam as habilidades necessárias para construção de hipótese e resolver situações 

problema. Também é importante lembrar que o surgimento de uma fase não significa o 

término da anterior. Com um pouco de cuidado podemos nos ver em momentos diferentes 

de nossa prática profissional ora focalizando o conteúdo e as estratégias de transmissão 

desse conteúdo, ora preocupados com a forma de apresentação desse conteúdo e ora 

preocupados em desenvolver em nossos alunos um determinado grupo de habilidades e 

competências relegando o conteúdo para um segundo plano. 

 Os autores prosseguem seu estudo fazendo uma breve resenha dos principais modos 

de utilização do computador no ensino de Física: 

 

• Computador como ferramenta de aquisição de dados em laboratório. 

• Modelização: os alunos constroem, via computador, modelos aproximados do 

mundo físico; 
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• Simulação: a partir de um modelo pronto, o aluno altera valores de variáveis e 

observa os resultados. 

• Multimídia (ou hipermídia): utilização de programas que incluem uma grande 

variedade de elementos tais como, hipertexto, sons, imagens, simulações, vídeos 

com o objetivo de tornar a informação o mais visual possível. É bastante interativo e 

permite uma grande flexibilidade na escolha do caminho a seguir pelo aluno. 

Permite a ele se tornar participante ativo do processo de ensino-aprendizagem. 

• Realidade Virtual: permite a melhor interação possível entre o aluno e a máquina 

reduzindo ao máximo a interface entre ambos. Ambientes virtuais de aprendizagem 

são poderosas ferramentas de visualização de situações tridimensionais complexas, 

permitindo a interação com objetos virtuais e a realização de experiências. 

• Internet: permite a ligação direta entre a sala de aula ou a casa do aluno às fontes de 

informação e também permite o uso dos meios de uso do computador no ensino 

mencionados acima praticamente em qualquer lugar. 

 Segundo eles, essas considerações indicam que tanto as teorias cognitivas aplicadas 

ao uso do computador no ensino, quanto à evolução tecnológica do hardware e software, 

caminham para uma maior interatividade entre aluno e os objetos utilizados em sua 

aprendizagem. Esses fatores tendem a fazer da aprendizagem algo mais pessoal 

modificando o papel do professor tornando-o um "catalisador" do aprendizado. Essa 

previsão parece válida tanto para os alunos mais novos que ainda estão ávidos por conhecer 

coisas novas quanto para os alunos mais velhos que escolhem os conteúdos de interesse 

baseado em suas necessidades pessoais. Resta saber se essa previsão é válida para todo tipo 

de aluno uma vez que, como já mencionamos, o aluno do ensino médio aparenta procurar o 

caminho mais fácil para obtenção do diploma sem se preocupar com o aprendizado em si, 

dificultando o papel do professor como catalisador. 

 No entanto, é inegável que a Internet rompeu com as distâncias entre os centros de 

pesquisa em ensino, a escola e a casa do aluno, criando possibilidades para a EAD até então 

inimagináveis. Com relação à pesquisa na área de EAD aplicada ao ensino de Física, 

merece destaque o trabalho de BASTOS (2005) que, descreve a adaptação de um curso 

presencial de Física numa plataforma de ensino à distância, realizada na Escola Técnica 

Estadual Ferreira Viana. O autor, em sua pesquisa descreve as etapas de implantação do 

curso, os recursos utilizados e os resultados obtidos em termos do grau de desempenho, 

atitude e participação dos alunos. 
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 Numa linha mais geral, sem tratar especificamente do ensino de Física, FRANCO, 

CORDEIRO e CASTILLO (2003) investigam a incorporação de ambientes virtuais de 

aprendizagem em cursos de graduação da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP). O estudo analisa desde a capacitação de professores e alunos para o uso dos 

ambientes, destacando a importância dessa etapa de capacitação para a eficácia dos cursos 

virtuais. LOPES (2005) analisa o uso da EAD em um curso de formação continuada para 

professores de Física e Matemática desenvolvido em um ambiente virtual construtivista 

denominado InterAge8, em que são avaliados fatores como a expectativa dos professores 

participantes do curso, o acesso ao ambiente, a evolução do conhecimento dos professores e 

as dificuldades encontradas, obtendo resultados positivos com relação ao uso do ambiente 

virtual nesse caso. 

 Pesquisando sites de busca na Internet, também encontramos uma série de 

endereços que oferecem cursos de Física à distância em diferentes níveis. A figura 1 mostra 

a página inicial do e-física, site de cursos virtuais de Física da Universidade de São Paulo 

(USP). O quadro 3 mostra alguns dos resultados mais relevantes. 

                                                           
8 O InterAge é um ambiente virtual composto por um conjunto de páginas, objetos de navegação (botões, 
links) e recursos de comunicação on-line que tem como objetivos levar o professor a refletir sobre sua prática 
profissional e promover a interatividade e colaboração entre professores. Mais detalhes em 
http://nutes2.nutes.ufrj.br/interage/ . 



 

 

59 

 

fig. 1. Página do e-fisica, site de cursos virtuais de física da USP 

Quadro 3: Alguns cursos (ou recursos) de Física à distância encontrados na Internet 

Curso Endereço Recursos Nível 
e-física http://efisica.if.usp.br/ Cursos on line 

contendo 
exercícios, 
experimentos 
propostos, 
exemplos 
interativos 
(animações e 
simulações) 

Vários 
níveis de 
aprendizado 
desde o 
leigo, 
passando 
pelo ensino 
básico e 
graduação. 

Laboratório 
Virtual da 
UNB 

www.unb.br/iq/kleber/EaD/EaD.htm Curso de 
Física 3 
utilizando 
hiper-texto, 
fotos e ani-
mações. Com 
pouca 
interatividade 
e sem 
exercícios. 

Graduação 
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Curso Endereço Recursos Nível 
Curso de 
física 2 
interativo 

http://www.if.ufrj.br/teaching/fis2/ Notas de aula 
com texto 
tradicional. 
Contém 
figuras, sem 
interatividade 
ou exercícios. 

Graduação 

Prolicen www.fisica.ufpb.br/prolicen  Cursos em 
texto comum, 
contendo 
simulações 
interativas em 
algumas 
partes. 

Graduação 

GEF (grupo 
de ensino de 
física) 

Universidade 
Santa Maria 

www.ufsm.br/gef  Contém textos 
para leitura on 
line, 
planejamento 
de aulas para 
o professor e 
apostilas para 
download. 

Médio 

Fichário On 
line (fig.2) 

http://www.ficharionline.com/  Site com 
inúmeras 
fichas 
(apostilas), 
exercícios de 
várias 
disciplinas 
(entre elas a 
física). 
Contém um 
interessante 
fórum de 
discussões 
onde os 
próprios parti-
cipantes tiram 
dúvidas entre 
si. 

Médio 
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fig. 2. Uso do fórum de discussões no site "Fichário on line" 

 É notável que a maioria dos cursos oferecidos tenha como característica principal o 

aspecto livresco, isto é, os cursos se assemelham à leitura de um livro de Física com uma 

subutilização dos recursos que o computador e a Internet podem oferecer. De fato, poucos 

desses cursos permitem a interação entre os alunos ou entre esses e o professor. Outro 

aspecto a ser destacado aqui é que inúmeras faculdades oferecem disciplinas de Física à 

distância inacessíveis aos usuários não matriculados, não sendo passíveis de análise. 

 Em nossa proposta, procuramos integrar alguns recursos computacionais 

relativamente simples como as apresentações de slides, simulações já existentes na Internet 

ou montadas pelo professor e o hipertexto para tornar a parte "livresca" de nossos cursos 

mais palatável ao aluno. Além disso acrescentamos ferramentas que permitem uma maior 

interatividade entre os integrantes dos cursos e entre eles e o professor como fóruns de 

discussões e chats. 
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4. AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM E O MOODLE 
 

 

4.1. AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

 

 

 De acordo com dicionário eletrônico HOUAISS, a palavra "ambiente", da raiz 

latina, "ambíre" - expressa algo como andar ao redor, cercar, rodear - e refere-se ao 

"conjunto de condições materiais, culturais, psicológicas e morais que envolvem uma ou 

mais pessoas", ou também, no contexto da informática: "conjunto de elementos de 

hardware ou software onde os programas são executados" (HOUAISS). Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), a respeito do meio ambiente, expressam a idéia de ambiente 

como "um “espaço” (com seus componentes bióticos e abióticos e suas interações) em que 

um ser vive e se desenvolve, trocando energia e interagindo com esse ambiente, sendo 

transformado e transformando-o (BRASIL, 1998b, p.233). 

 A partir dessas definições, um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) pode ser 

compreendido como um "lugar" onde o aluno é cercado por ferramentas facilitadoras do 

aprendizado. Elementos de hardware e software permitem a interação com esse "lugar" 

onde o aluno se desenvolve trocando saberes e interagindo com eles, sendo transformado e 

transformando-o. 

 Quanto ao termo "virtual" e a idéia de "virtualidade", longe de significar uma 

irrealidade, podem ser expressas como: 

 

• Virtualidade: Qualidade de entidade que denota seu grau de extrapolação do 

concreto; ou grau de rompimento com as formas tradicionais de ser e acontecer. 

Usualmente associada às extensões tecnológicas.  

• Virtual: Mediado ou potencializado pela tecnologia; produto da externalização de 

construções mentais em espaços de interação cibernéticos. (SOUZA, 2001, p.1) 

 

 O termo virtual é relativo então a não materialidade desse "lugar de aprendizagem", 

ao seu rompimento com a idéia natural de lugar e à necessidade de ser potencializado pela 

tecnologia. Esse "lugar" é real no que diz respeito às possibilidades de interação com ele, 

de acrescentar novos elementos, de modificá-lo, e de sermos modificados por ele. 
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 Um AVA é caracterizado por um lugar virtual – a Internet, objetos facilitadores da 

aprendizagem, e um software que permita a interação entre o aprendiz e esse lugar. Bassani 

& Behar (2005) definem ambientes virtuais de aprendizagem como: 

 

" um conjunto de ferramentas computacionais que permitem a criação e o 

gerenciamento de cursos à distância, potencializando processos de interação, 

colaboração e cooperação. Dessa forma, um AVA é um sistema computacional 

implementado por meio de uma linguagem de programação, que reúne, num 

único software (neste caso chamado de plataforma), possibilidades de acesso on 

line ao conteúdo de cursos. Oferece, também, diversos recursos de 

comunicação/interação/construção entre os sujeitos que participam do ambiente, 

como fórum de discussão, bate-papo ou ainda mural de recados." (BASSANI e 

BEHAR, 2005, p.2) 

 

 Kenski (2005, p.76 e 77) destaca as virtudes desse tipo de ambiente, afirmando que 

eles oferecem condições para a interação permanente entre os seus usuários, facilitando 

atitudes de cooperação para fins de aprendizagem, permitindo um acesso rápido às 

informações e à comunicação interpessoal. Destaca também a possibilidade de os 

estudantes escolherem seus próprios caminhos, afastando-se de modelos massivos de 

ensino. Essas características, segundo a autora, garantem o sentimento de tele-presença, isto 

é, usuários espacialmente e temporalmente distanciados têm a sensação de estarem 

fisicamente juntos, trabalhando no mesmo lugar e ao mesmo tempo. 

 Justamente por aliviar a sensação de distância física, os AVAs surgiram com o 

advento das novas tecnologias de informação e comunicação como uma evolução natural 

das ferramentas utilizadas nos cursos em EAD. Assim, softwares livres9 como como Solar, 

Sócrates, AulaNet, Moodle e vários outros ganham espaço na rede por possibilitarem 

atividades educacionais de forma virtual. 

                                                           
9 Um software livre como o MOODLE é protegido por direitos autorais, mas permite ao usuário copiá-lo e 
modificá-lo desde que seja fornecido o código fonte para outros sem que a licença original e os direitos 
autorais sejam removidos. 
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Quadro 4: Alguns softwares livres que possibilitam a construção de AVAs 

Software Elaborado por Características Disponível em 

Solar UFC Virtual -   

Universidade 

Federal do 

Ceará 

Desenvolvido potencia-

lizando o aprendizado a 

partir da relação com a 

própria interface gráfica 

do ambiente; 

O ambiente é apoiado 

numa filosofia de 

interação e não de 

controle. 

http://www.vdl.ufc.br/solar/  

Sócrates UFC Virtual Ambiente colaborativo 

que tem como principal 

objetivo possibilitar aos 

professores e pesquisa-

dores da área das Huma-

nidades, gerenciar 

projetos e comunidades 

virtuais de discussão. 

http://www.vdl.ufc.br/socrates  

ROODA 

Rede 

Coopera-

tiva de 

Aprendi-

zagem 

Desenvolvido 

pelo Núcleo de 

Tecnologia Di-

gital Aplicada à 

Educação  

(NUTED) da 

UFRS 

Tem como pressuposto a 

interação entre os 

participantes, focando 

princípios educacionais e 

interdisciplinares através 

de sua interface centrada 

no usuário. 

http://rooda.edu.ufrgs.br/nuted/p

rojeto_rooda.html  

MOODLE Martin 

Dougiamas 

Baseia-se na epistemo-

logia do construcionismo 

social 

www.moodle.org  

  

 Entre os softwares pagos, o Blackboard e o WebCT são muito utilizados, possuem 

grandes vantagens no que diz respeito a interface com o usuário e recursos disponíveis, 

sendo que a sua grande desvantagem é o seu alto custo. 
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4.2. O MOODLE 

 

 

 O MOODLE, Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Ambiente 

de Aprendizagem Dinâmico Modular Orientado a Objeto) é um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem desenvolvido em 1999 pelo australiano Martin Dougiamas, a partir de sua 

insatisfação com as plataformas pagas, quando era webmaster na Curtin University of 

Technology. Seu propósito era proporcionar uma plataforma de ensino aberta (software 

livre), fácil de usar e "tão intuitiva quanto possível" (DOUGIAMAS, 2006, p.1). 

 O idealizador do software se diz fortemente influenciado pela epistemologia do 

construcionismo social10 que "focaliza a atenção na aprendizagem que acontece enquanto 

construímos ativamente artefatos (como textos, por exemplo), para que outros vejam ou 

utilizem" (DOUGIAMAS, 2006). O MOODLE, sob essa influência, facilita abordagens de 

ensino-aprendizagem focadas no aluno, baseado no que pode fazer como solucionador de 

problemas ou como ser social que aprende com os outros embora também permita uma 

abordagem tradicional, centrada no conteúdo. 

 As principais características do AVA destacadas em MOODLEDOC11 (2006) além 

de promover a pedagogia socioconstrucionista, especificada no parágrafo anterior, 

MOODLE é adequado para cursos totalmente on line ou para atividades complementares a 

cursos presenciais. No que diz respeito à plataforma virtual em si, destacam-se sua 

"leveza", eficiência, compatibilidade e interface simples. É compatível com plataformas 

que suportem o PHP12 e com os principais bancos de dados, possuindo ainda um editor de 

textos HTML que facilita a entrada de textos. Os cursos propostos, podem ser 

categorizados e pesquisados, pois a plataforma MOODLE suporta milhares deles. A lista de 

cursos pode mostrar a descrição de cada um, indicando a possibilidade de acesso a 

convidados. Este ambiente dispõe de medidas de segurança necessárias para o uso dos 

cursos e do usuário. 

                                                           
10 Construtivismo Social: movimento de crítica à Psicologia Social modernista que tem sua principal 
referência em Kenneth Gergen. Se baseia em três grandes princípios: "O primeiro é que a realidade é 
dinâmica, não possuindo qualquer tipo de essência ou leis imutáveis. A segunda é que o conhecimento é 
somente uma construção social, baseado em comunidades lingüísticas. A terceira é que o conhecimento tem 
conseqüências sociais, e que são estas que devem determinar se ele é válido ou não." Castañon (2005, p.39)  
11 http://docs.moodle.org/pt_br/P%C3%A1gina_principal página da Internet com artigos sobre o MOODLE 
que é editada pela própria comunidade de usuários. 
12 PHP - Hypertext Preprocessor - linguagem de script de uso geral, utilizada para o desenvolvimento de 
aplicações Web dentro do HTML. 
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 Quanto à disponibilidade, encontramos o MOODLE para Download em 

www.moodle.org13. Não se trata de uma plataforma a ser instalada na casa do professor, 

pois constitui-se numa ferramenta mais adequada ao uso institucional. A escola interessada 

no MOODLE deve arcar com os custos do servidor, da hospedagem na Internet e de 

pessoal de apoio e formatação do conteúdo. Mesmo assim, esses custos são bem menores 

do que aqueles envolvidos no uso de uma plataforma comercial14.  

 Por tratar-se de uma plataforma livre, O MOODLE pode ser usado pela escola, 

modificando-o à vontade, adaptando-o às suas necessidades. Pode-se ainda liberar o seu 

uso, publicando versões aperfeiçoadas ou desfrutando de aperfeiçoamentos desenvolvidos 

por outras instituições, não sendo proibido obter receita financeira com o seu uso. De 

acordo com Almeida (2007), o modelo de negócios para softwares livres é baseado em 

serviços. Assim, os desenvolvedores do MOODLE criaram um canal comercial15 em que 

oferece serviços de consultoria aos interessados em atendimento mais especializado. O 

canal Moodle.org, citado anteriormente permanece para a comunidade de moodler's16 como 

um suporte gratuito elaborado pelos próprios membros da comunidade, com download da 

plataforma ou de módulos, plugins, adicionais. 

 

 

4.3 MONTANDO OS CURSOS 

 

 

 A instituição ao instalar o MOODLE abre uma página na Internet que pode ser 

acessada por meio de uma conta. Há diferentes tipos de conta: 

 

• conta de administrador – o administrador é definido durante a instalação, é quem 

determina o formato, a aparência da página, define o idioma e outros acréscimos ao 

site, pode fazer modificações, inclusive no código do programa. O administrador 

também controla a criação de cursos e define o perfil dos usuários inscritos, como 

                                                           
13 A instalação não é simples (ao menos para leigos) e encontra-se detalhada em 
http://docs.moodle.org/pt_br/Documenta%C3%A7%C3%A3o_para_administradores. 
14 Há também empresas que oferecem aluguel de hospedagem de cursos, no Brasil um exemplo é a 
GFarias.com14, parceira do MOODLE, oferece serviços de hospedagem de cursos on line. Os preços variam 
entre R$100,00 e R$1700,00 por mês de acordo com a configuração escolhida. Há também sites como o 
http://ioduc.com/web que oferecem hospedagem gratuita para que professores montem e vendam seus cursos, 
nesse caso, há uma parceria entre o site e o professor que recebe parte dos lucros com a venda. 
15 http://moodle.com/  
16 Usuários do Moodle. 
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professores, tutores ou alunos. No entanto, por questões de segurança, a sua 

influencia na administração de outros aspectos dos usuários é mínima, pois a 

própria plataforma possui mecanismos de autenticação e de verificação do acesso 

aos cursos; 

• conta de criador de cursos – permite ao usuário criar e dar aula nos cursos; 

• conta de tutor – dá aula no curso mas não pode modificá-lo; 

• conta de aluno. 

 

 Para realizarmos essa pesquisa hospedamos nossos cursos em 

http://sitesinf01.pucmg.br/moodle/ , página do MOODLE na PUC Minas. Realizamos um 

cadastro, que foi habilitado pelo MOODLE e validado através de uma mensagem eletrônica 

de confirmação. Para criar os cursos, passamos ao administrador informações como os 

nomes dos cursos e um pequeno resumo dos objetivos de cada um deles. Após a 

autorização do administrador, acessamos o curso no site dentro do grupo já existente 

denominado Prepes - Mestrado em Ensino de Física. A tela inicial do curso é parecida com 

a mostrada na figura 3. No próximo capítulo detalharemos a formatação de cada curso, pois 

neste capítulo queremos apenas descrever algumas das ferramentas utilizadas pelo 

MOODLE.17 

 Para montar o curso, utilizamos o modo de edição clicando no respectivo botão no 

canto superior direito da página. Após entrar no modo de edição, a área de trabalho se 

apresentará como na figura 4. 

                                                           
17 Para saber com mais detalhes como montar um curso, consulte o material citado nas referências. 
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fig. 3. Página inicial ou área de trabalho antes do curso ser montado. 

 

fig. 4. Área de trabalho em modo de edição. 
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 Em MOODLEDOC (2006) encontramos uma descrição de cada ícone que aparece 

no modo de edição: 

 

" - o ícone de edição permite-lhe modificar os recursos ou actividades 

adjacentes.  

- o ícone de ajuda abrirá uma janela auxiliar de ajuda.  

- o ícone do olho aberto indica que a respectiva actividade ou recurso está 

visível para alunos. Será fechado se clicar sobre ele.  

- o ícone do olho fechado indica que a respectiva actividade ou recurso está 

oculto para alunos. Será aberto se clicar sobre ele.  

- o ícone seta para a direita usa-se para alterar avanços de parágrafo de recursos 

ou actividades. Existe também um ícone seta para a esquerda.  

- o ícone de deslocamento permite movimentar um elemento para qualquer 

local em tópicos de página.  

- o ícone de "mover para aqui" aparece quando estiver a mover um 

recurso ou actividade na página.  

- o ícone apagar eliminará definitivamente um recurso ou actividade.  

- o ícone de marcação permite destacar um tópico na página.  

- o ícone - esconderá todos os outros tópicos.  

- o ícone + mostrará novamente os tópicos que estiverem ocultos numa 

página."(MOODLEDOC, 2006, p.1) 

  

 Os boxes de nº 1, 2, 3, 4, etc. que aparecem na parte central da área de trabalho 

correspondem aos tópicos do curso18. A divisão por tópicos facilita a organização 

cronológica ou do conteúdo do curso, podendo cada tópico corresponder a um capítulo ou a 

uma semana, por exemplo. Para adicionar ou remover tópicos o professor deve acessar o 

item configurações na janela "Administração". 

 
fig. 5. Tópico em modo de edição. 

 Em cada tópico o professor escolhe inserir recursos e atividades. Recursos são 

páginas em que podem ser postados diferentes materiais, tais como: 

                                                           
18 Optamos por oferecer o curso de recuperação em tópicos. O MOODLE possibilita outras formas de 
oferecimento de cursos que não serão descritas aqui. 
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• criar páginas de texto – quando o professor deseja digitar seu próprio texto como 

um resumo de capítulo de livro. As páginas aceitam o código HTML e a inserção 

de figuras no formato JPG; 

• link a um arquivo ou site – o professor pode armazenar arquivos a serem acessados 

pelos seus alunos como vídeos ou apresentações. Deve-se respeitar o tamanho 

máximo de arquivos determinado pelo administrador do site, sendo ainda possível 

fazer um link a uma página da Internet; 

• visualizar um diretório – o professor escolhe se o aluno tem acesso a um diretório 

em que alguns (como vídeos ou apresentações) estão armazenados. É mais prático 

do que a opção anterior, quando se necessita abrir vários arquivos ao mesmo 

tempo. 

 Atividades são recursos que possibilitam a interação do aluno com o curso e entre 

si. Podem ser ferramentas de comunicação e discussão como: 

• chats – ferramenta de comunicação em tempo real entre alunos e professor; 

• fórum – ferramenta de comunicação assíncrona que pode ser usada como espaço de 

reflexão e discussão sobre determinado conteúdo. 

   

  Há ferramentas de instrução individual e de construção coletiva, tais como: 

• wikis – página de construção coletiva. O usuário (professor ou aluno) determina o 

tema e cada participante pode contribuir para a construção da página ou rever o texto 

criticando considerações postadas. Um exemplo famoso de wiki é a Wikipédia; 

• glossário – permite aos alunos participantes do curso criarem um dicionário da 

disciplina. Os alunos podem acrescentar novos itens ao dicionário ou acrescentar 

informações a itens postados pelos colegas; 

• lições – são exercícios com diferentes formatos de resposta (Vou F, múltipla escolha, 

resposta numérica, etc.). Os exercícios são armazenados em um banco de dados, 

sendo possível utilizar uma escolha randômica no momento em que o aluno realiza a 

atividade. Também é possível corrigir automaticamente e lançar os resultados em 

uma planilha; 

• tarefas – são trabalhos que podem ser feitos pelo aluno quando estiver desconectado; 

 

 Há ferramentas que permitem uma pesquisa de opinião com análise dos resultados, 

modeladas de várias maneiras, tais como: 
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• enquetes - permitem a consulta de opinião aos alunos inscritos; 

• referendos – permitem aos alunos escolherem e votarem a partir de uma lista de 

opções sendo possível também definir um número de vagas por opção; 

• Questionários – permitem realizar pesquisas de opinião entre os participantes de 

uma página e apresentar os resultados graficamente. Também permite de forma 

simples o estudo dirigido de textos. O professor pode inserir um texto no 

questionário ou solicitar sua leitura em outra página, acrescentando perguntas para 

verificação do estudo discente. 

  

 Enfim, o MOODLE é um ambiente que oportuniza momentos de construção 

coletiva do conhecimento, o estudo em grupo, a discussão e a comparação de opiniões. E 

possui também ferramentas que permitem a montagem de um curso mais tradicional, 

atividades de revisão de conteúdo. É o professor quem vai definir a dinâmica do curso e o 

nível de interação a ser estabelecido entre os alunos. 
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5. METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

5.1 PESQUISA-AÇÃO 

 

 

 Preocupados em encontrar uma metodologia de pesquisa adequada para 

investigação de ambientes virtuais de aprendizagem e incomodados com o distanciamento 

entre o pesquisador e a população característico da pesquisa tradicional, Behar et al (2004) 

advogam ser a pesquisa participante (PP) a opção adequada para esse tipo de trabalho 

científico. De acordo com essas autoras: 

 

"Na busca de alternativas, acredita-se na necessidade de que a pesquisa se faça na 
interação dinâmica e dialógica entre os sujeitos envolvidos na realidade a ser 
investigada. Logo, tem-se como referência a PP, uma metodologia de pesquisa 
que pode ser utilizada a partir de uma orientação paradigmática, visando 
socializar conhecimentos e promover transformações sociais em benefício dos 
participantes da pesquisa e da sociedade." (BEHAR et al, 2004, p.92) 

 

 Entendemos então ser a pesquisa participativa uma pesquisa feita a partir da relação 

entre o pesquisador e o objeto de pesquisa, uma relação de dupla troca caracterizada por um 

diálogo entre ele e o pesquisado na busca de satisfação dos interesses de ambos. Definimos 

pesquisa participativa como qualquer metodologia de pesquisa caracterizada pela presença 

do pesquisador no campo de pesquisa. Dentre o conjunto de metodologias diferenciadas 

classificadas como pesquisa participante encontramos a pesquisa-ação, metodologia de 

pesquisa usada nesse trabalho. Martins (1994) define pesquisa-ação como como: 

 

"um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e 
no qual os pesquisadores e os participantes da situação ou do problema estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo." (MARTINS, 1994, p.5) 

 

 Assim, a pesquisa-ação é social, isto é, o objeto de pesquisa é o homem em suas 

relações com o outro ou com o ambiente e é empírica, baseada na experiência e na 

observação, mas ao contrário da pesquisa tradicional em que o pesquisador posiciona-se a 

partir de seu referencial teórico para analisar o objeto de pesquisa evitando interagir com 

ele, a pesquisa-ação parte justamente dessa interação entre pesquisador e pesquisado para 

desenvolver o conhecimento. Esse tipo de pesquisa participante assume a sua não 

neutralidade unindo-se à pratica na tentativa de aperfeiçoá-la. 
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 Concordamos com Engel (2000, p.182) quando conclui ser essa metodologia, em 

educação, uma conciliadora entre a teoria educacional e a prática do professor. Essa 

conciliação acontece porque a pesquisa é implementada com a intenção de ajudar na 

solução dos problemas encontrados pelo professor em sala de aula sendo caracterizada pela 

intervenção na prática educativa durante o processo de pesquisa e não como conseqüência 

dele. 

 O mesmo autor faz ainda importantes observações a respeito da pesquisa-ação, 

afirmando a possibilidade desse tipo de pesquisa levar a um resultado específico imediato, 

além de ser eficiente para o desenvolvimento profissional de professores, sendo esse 

desenvolvimento de dentro para fora, partindo do interesse do professor e seus anseios e 

modificando suas atitudes como profissional. 

 Franco (2005, p. 485 e 486) identifica três conceituações diferentes para a pesquisa-

ação: 

 

"a) quando a busca de transformação é solicitada pelo grupo de referência à 
equipe de pesquisadores, a pesquisa tem sido conceituada como pesquisa-ação 
colaborativa, em que a função do pesquisador será a de fazer parte e cientificizar 
um processo de mudança anteriormente desencadeado pelos sujeitos do grupo; 
b) se essa transformação é percebida como necessária a partir dos trabalhos 
iniciais do pesquisador com o grupo, decorrente de um processo que valoriza a 
construção cognitiva da experiência, sustentada por reflexão crítica coletiva, 
com vistas à emancipação dos sujeitos e das condições que o coletivo considera 
opressivas, essa pesquisa vai assumindo o caráter de criticidade e, então, tem se 
utilizado a conceituação de pesquisa-ação crítica; 
c) se, ao contrário, a transformação é previamente planejada, sem a 
participação dos sujeitos, e apenas o pesquisador acompanhará os efeitos e 
avaliará os resultados de sua aplicação, essa pesquisa perde o qualificativo de 
pesquisa-ação crítica, podendo ser denominada de pesquisa-ação estratégica de 
pesquisa." (FRANCO, 2005, p.485, 486, grifo nosso) 

 

 Essas três conceituações concordam com Martins (1994) uma vez que há em todas 

elas a associação com uma ação ou a resolução de um problema coletivo e a participação 

dos pesquisadores e pesquisados nessa resolução. A diferença de cada conceituação reside 

justamente no nível de envolvimento entre os pesquisadores e os pesquisados. No primeiro 

grupo, o envolvimento do pesquisador é maior no processo de mudança do que na fase de 

problematização. No segundo grupo, todos estão bem engajados em todas as etapas da 

pesquisa. No terceiro grupo, o pesquisador assume um papel mais controlador enquanto os 

pesquisados assumem uma posição mais passiva com menor poder de intervenção no 

processo de mudança. 
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 Como já afirmamos, esse trabalho surgiu de nosso anseio por uma recuperação 

paralela mais eficaz, com base em nossa experiência profissional passada e nos diálogos 

entre os colegas de trabalho ou até mesmo alunos insatisfeitos com o processo tradicional. 

Com esses anseios, procuramos intervir nessa prática a partir de uma pesquisa bibliográfica 

prévia e uma mudança metodológica com a expectativa de alcançarmos melhores 

resultados não apenas em notas, mas, principalmente, em mudança de comportamento do 

aluno frente ao aprendizado da Física. No entanto, como as ações foram planejadas sem a 

participação dos alunos e seu poder de interferir no processo de mudança era pequeno, 

classificamos essa pesquisa como sendo do tipo pesquisa-ação estratégica. 

 Bastos (2005, p.44) distingue a pesquisa-ação da pesquisa convencional, afirmando 

que na pesquisa convencional não há a participação dos pesquisadores junto com as pessoas 

que participam da situação a ser observada. Além disso, na pesquisa convencional há uma 

distância entre os resultados obtidos e as possíveis ações tomadas. Na escola é freqüente a 

crítica do professor a esse tipo de pesquisa com afirmações do tipo "esse pesquisador diz 

isso mas eu quero ver ele pisar em minha sala de aula e dar aula do jeito que sugere...". Na 

pesquisa-ação o professor passa de mero informante ao pesquisador para agente da pesquisa 

– ou colaborador caso a pesquisa seja feita por outro pesquisador. Engel (2000, p.184 e 

185) identifica as principais características da pesquisa-ação: 

 

"- O processo de pesquisa deve tornar-se um processo de aprendizagem para 
todos os participantes e a separação entre sujeito e objeto de pesquisa deve ser 
superada. 
- Como critério de validade dos resultados da pesquisa-ação sugere-se a 
utilidade dos dados para os clientes: as estratégias e produtos serão úteis para 
os envolvidos se forem capazes de apreender sua situação e de modificá-la. O 
pesquisador parece-se, neste contexto, a um praticante social que intervém numa 
situação com o fim de verificar se um novo procedimento é eficaz ou não. 
- No ensino, a pesquisa-ação tem por objeto de pesquisa as ações humanas em 
situações que são percebidas pelo professor como sendo inaceitáveis sob certos 
aspectos, que são suscetíveis de mudança e que, portanto, exigem uma resposta 
prática. Já a situação problemática é interpretada a partir do ponto de vista das 
pessoas envolvidas, baseando-se, portanto, sobre as representações que os 
diversos atores (professores, alunos, diretores etc.) têm da situação. 
- A pesquisa-ação é situacional: procura diagnosticar um problema específico 
numa situação também específica, com o fim de atingir uma relevância prática 
dos resultados. Não está, portanto, em primeira linha interessada na obtenção de 
enunciados científicos generalizáveis (relevância global). Há, no entanto, 
situações em que se pode alegar alguma possibilidade de generalização para os 
resultados da pesquisa-ação: se vários estudos em diferentes situações levam a 
resultados semelhantes, isto permite maior capacidade de generalização do que 
um único estudo. 
- A pesquisa-ação é auto-avaliativa, isto é, as modificações introduzidas na 
prática são constantemente avaliadas no decorrer do processo de intervenção e o 
feedback obtido do monitoramento da prática é traduzido em modificações, 
mudanças de direção e redefinições, conforme necessário, trazendo benefícios 
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para o próprio processo, isto é, para a prática, sem ter em vista, em primeira 
linha, o benefício de situações futuras. 
- A pesquisa-ação é cíclica: as fases finais são usadas para aprimorar os 
resultados das fases anteriores. (ENGEL, 2005, p.184 e 185)" 

 

 O mesmo autor descreve ainda, de forma simplificada, as etapas de uma pesquisa-

ação que coincidem com as etapas de desenvolvimento desse trabalho: 

 

• Definição do problema – aquilo que intriga o pesquisador, que pode ser melhorado, 

que precisa de inovação. Essa ansiedade é fruto de um período anterior de 

observação e reflexão. Análise prévia de cada situação problemática e verificação 

de seu grau de relevância ou viabilidade para a pesquisa. 

• Pesquisa preliminar – revisão bibliográfica, observação em sala de aula e 

levantamento das necessidades. 

• Hipótese – com base nas informações coletadas na pesquisa preliminar formulam-se 

hipóteses a serem testadas. 

• Desenvolvimento de um plano de ação – estratégia de tentativa de reverter a 

situação problemática com base na hipótese levantada. 

• Implementação do plano de ação. 

• Coleta de dados para avaliação dos efeitos da implantação do plano. 

• Avaliação do plano de intervenção. 

• Comunicação dos resultados. 

 

 

5.2 PÚBLICO ALVO 

 

 

 A pesquisa foi desenvolvida na escola, denominada "Escola A", localizada na zona 

sul de Belo Horizonte (Região "nobre" da cidade) é conhecida por receber, por meio de 

exames de reclassificação, alunos que fracassaram em escolas mais tradicionais da cidade. 

Alguns desses alunos têm um histórico de dificuldades de aprendizagem causadas por 

problemas psicopedagógicos, indisciplina, falta de compromisso com os estudos, ou por 

lacunas de conteúdo devido à falta de continuidade - o aluno começa a estudar os conteúdos 

em uma escola e continua em outra, com proposta pedagógica diferente, perdendo a 

seqüência de seus estudos. A maioria esmagadora dos alunos possui computador em casa e 
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acesso à Internet banda larga, desfilando pela escola com celulares e tocadores de mp3 e 

mp4 de última geração. Esses alunos costumam passar horas por dia em frente ao 

microcomputador fazendo downloads e/ou trocando músicas e vídeos, ao mesmo tempo em 

que conversam com outras pessoas em sites de relacionamento. 

 A proposta pedagógica da escola reconhece o seu tipo de aluno sem tentar mascarar 

o problema por meio de um sistema "pagou passou de ano". São oferecidas aos alunos 

oportunidades diferenciadas de aprendizagem como cursos modulares19 e aulas de reforço. 

Além disso, os conteúdos vistos ao longo de cada trimestre letivo estão atrelados a projetos 

pedagógicos interdisciplinares envolvendo duas áreas de conhecimento distintas: a "Área I" 

envolve as disciplinas de ciências humanas e as de linguagem e comunicação e a "Área II" 

envolve as disciplinas das ciências naturais e a matemática. O tema do projeto é 

incorporado ao conteúdo estudado no trimestre, os alunos fazem um trabalho relativo ao 

tema e, ao final do trimestre fazem uma prova chamada de "prova integrada". A prova 

integrada da Área II possui questões elaboradas pelos professores de Física, Química, 

Biologia e Matemática e são vinculadas aos conteúdos estudados durante a realização do 

projeto. Porém, procura-se não cobrar a mera memorização desses conteúdos, mas 

reconhecer habilidades e competências que puderam ser desenvolvidas com o projeto. 

 A pesquisa foi desenvolvida entre os alunos do primeiro ano inscritos no programa 

de recuperação paralela da instituição. Nesse programa, são oferecidas duas semanas de 

aulas de reforço (quatro horários de aula). Avalia-se a freqüência a essas aulas, os 

exercícios feitos nesse período e uma prova que ocorre na terceira semana. A nota final do 

aluno dependerá do resultado obtido nas atividades de recuperação e do resultado obtido 

anteriormente. Os conteúdos abordados foram: grandezas e unidades de medida; exemplos 

de grandezas e unidades de medida – um pretexto para introduzir os conceitos de distância, 

posição, deslocamento, tempo, massa, velocidade, aceleração; grandezas vetoriais e 

escalares; forças e campos – uma introdução ao conceito de força, tipos de forças, campo 

gravitacional e peso. Conteúdos típicos de 1º ano embora trabalhados fora da seqüência 

tradicional. 

 Além disso, foi feita uma introdução ao conceito de energia, suas formas e 

transformações, acrescentando noções sobre o princípio de conservação da energia relativas 

                                                           
19 Os cursos modulares fazem parte da grade curricular diversificada da escola e são parecidos com as 
disciplinas optativas normalmente oferecidas pelas faculdades. Têm duração de um trimestre e os alunos têm 
a obrigação de se matricular em três cursos por ano. Há cursos de dança, conversação em língua estrangeira, 
profissionalizantes, de informática, astronomia, artes, entre outros. A participação e a nota obtida pelo aluno 
nos cursos modulares fazem parte dos critérios de aprovação ou reprovação da escola. 
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à prática de atividades físicas e à nutrição. Esse conteúdo, normalmente não ensinado no 

primeiro trimestre do 1º ano do Ensino Médio, está ligado ao tema "Ecologia Integral", 

desenvolvido nessas turmas nesse período, representando metade da nota total do aluno 

considerando os processos avaliativos elaborados pela escola. 

 

 

5.3 QUESTÕES OPERACIONAIS E ÉTICAS 

 

 

 A implementação da recuperação paralela em AVA foi realizada com certos 

cuidados. O pesquisador pediu autorização da direção para a realização da pesquisa e as 

coordenações foram notificadas dos objetivos da pesquisa e dos recursos utilizados. Os  

alunos foram notificados acerca dos possíveis benefícios do curso on line e a possibilidade 

de acompanhamento mais individualizado pelo professor e puderam optar por fazer as 

atividades propostas no curso on line ou por fazerem as tradicionais listas de exercícios. 

Dos dezesseis inscritos apenas três preferiram as listas de exercícios. 

 Foram oferecidas aulas presenciais no laboratório de informática objetivando a 

realização das inscrições dos alunos nos cursos e a familiarização com o AVA. Verificamos 

que fazer as inscrições durante a aula não foi uma boa escolha, pois a confirmação das 

inscrições pelo site demora algum tempo, deixando vários alunos ociosos durante cerca de 

trinta minutos. Além disso, alguns endereços eletrônicos podem dificultar a confirmação da 

inscrição no curso, impedindo o aluno de entrar na plataforma. O ideal seria o professor 

fazer as inscrições por conta própria, num momento diferente, após recolher os dados 

necessários. 

 Na escola A, poucos alunos adquiriram o hábito de visitar o site em casa e fazer as 

atividades, a maioria esperou por uma nova aula presencial. Alguns relataram problemas 

para acessar o site em casa e, para solucionar esse problema, as atividades propostas foram 

gravadas em um CD e entregues para o aluno usar no caso de não conseguir acesso ao site. 

Aqueles que recebessem o cd entregariam as atividades propostas em uma folha separada. 

 Verificamos por meio dos cursos de recuperação paralela on line oferecidos, que 

falhas na conexão nos computadores ou problemas no site que hospeda o curso podem ser 

obstáculos mais comuns do que o esperado, indicando a necessidade de um "plano B" 

executável durante a resolução desses contratempos. Manter os alunos ocupados com 

atividades relativas ao curso mantém seu interesse e evita o desânimo. Alternativas para o 
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"plano B" incluem um CD com algumas atividades e recursos presentes, também no curso 

on line, apostilas e exercícios impressos ou recursos enviados via correio eletrônico. 

 

 

5.4 INSTRUMENTOS E MÉTODOS DE ANÁLISE 

 

 

 Os instrumentos utilizados para a avaliação dos cursos podem ser classificados em 

três tipos: 

 

• Instrumentos de Aprendizagem Desenvolvidos no AVA: constituem-se nas 

ferramentas de instrução individual e de construção coletiva presentes no Moodle 

como fóruns de discussão, wikis, questionários, etc. 

• Avaliações de recuperação: são as provas presenciais elaboradas pelo professor e 

aplicadas pela escola. 

• "clima" dos alunos quanto à utilização do curso: chamamos "clima" a todo conjunto 

de opiniões, reações e sentimentos demonstrados pelos estudantes em relação ao 

curso e observadas durante o período da recuperação. Esse conjunto expressa, de 

alguma forma, o nível de satisfação com o trabalho desenvolvido, assim como, 

mudanças comportamentais relativas ao aprendizado de Física. 

 

 

5.4.1 Instrumentos de Instrução Desenvolvidos no MOODLE 

 

 

 O Moodle possui basicamente dois tipos de atividades disponíveis como 

instrumento de instrução dos alunos. Um deles é composto pelas ferramentas colaborativas, 

que permitem aos alunos discutirem opiniões, escreverem textos em conjunto e corrigirem 

ou acrescentarem algo ao texto dos colegas. Essas ferramentas são os fóruns, wikis, 

glossários, diálogos, entre outras. O outro é composto por atividades a serem desenvolvidas 

individualmente como questionários ou listas de exercícios. 

 No curso ministrado aos alunos da Escola A foram aplicados os seguintes 

instrumentos: 
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• Três fóruns de discussão: Cada fórum possui um pequeno texto para leitura relativo 

a um dos conteúdos trabalhados na recuperação, ou a uma apresentação ou 

animação postada no site. Após essa leitura o aluno é convidado a responder 

perguntas sobre o texto. A vantagem do fórum reside na possibilidade dos alunos 

poderem visualizar as respostas postadas pelos colegas, comentarem entre si essas 

respostas e corrigirem suas considerações. O professor também pode usar as 

respostas postadas pelos alunos para produzir novos questionamentos. (fig. 6) 

• Dois questionários: O aluno assiste a um conjunto de apresentações, lê um texto ou 

assiste algumas animações para, em seguida, responder ao conjunto de perguntas 

elaboradas pelo professor. O docente pode corrigir e devolver ao aluno para revisão 

ou o aluno pode revisar antes da correção do professor. 

• Um wiki: wiki é uma página de construção coletiva construída pelos próprios 

alunos. Nesse caso os alunos foram convidados a assistir alguns vídeos mostrando 

um objeto sendo animado em diferentes tipos de movimento. A seguir é proposta a 

construção de uma página em que os alunos propõem diferentes maneiras para 

descrever o movimento do objeto, medir sua velocidade, velocidade média e 

aceleração. 

• Um dicionário de Física: Cada aluno deve acrescentar pelo menos dois itens ao 

dicionário de Física relativos ao conteúdo estudado no trimestre. (fig. 7) 

• Uma lição: lição é uma lista de exercícios ou questões a serem respondidas 

diretamente no sistema. Nesse caso os alunos deveriam assistir a um conjunto de 

apresentações antes de responder às questões de múltipla escolha propostas. 

• Uma tarefa para responder por e-mail ou em folha impressa pelo aluno. Após 

assistir a uma série de animações envolvendo diferentes situações envolvendo soma 

de vetores, os alunos são convidados a responder questões relativas a cada uma das 

situações. 

• A partir da literatura fornecida pelo professor ao longo do trimestre ou dos sites 

indicados para consulta, cada grupo escolhe um colega, faz uma lista de suas 

atividades diárias com o tempo gasto em cada atividade; determina o gasto 

energético diário desse aluno; elabora uma dieta em acordo com suas atividades 

diárias e faz sugestões de atividades físicas a serem desenvolvidas pelo aluno 

regularmente. 
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fig. 6. Fórum de discussões "Força, Peso e Massa" 

 
fig. 7. Dicionário de Física 
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5.4.2 Avaliações de Recuperação 

 

 

 Um dos objetivos da recuperação – pelo menos na mentalidade dos alunos e da 

administração escolar – é a recuperação da nota do aluno visando evitar uma reprovação de 

final de ano. Por isso, uma prova presencial foi elaborada com questões sobre os conteúdos 

trabalhados no primeiro trimestre e conseqüentemente, no curso on line. 

 Durante o período de recuperação da escola A, notamos a diferença de participação 

no curso por parte de diferentes alunos. Há alunos que freqüentaram o site regularmente 

enquanto outros só visitam um dia antes de entregar as tarefas. Vários só visitaram os 

cursos durante as aulas presenciais. Os resultados das provas permitiriam verificar se os 

alunos que freqüentaram mais o site obtiveram melhor rendimento. 

 

 

5.4.3 Avaliação do "Clima" 

 

 

 A plataforma MOODLE possui algumas ferramentas que permitem avaliar o 

"clima" do curso. O professor tem acesso ao perfil de cada aluno e a relatórios contendo 

todas as atividades realizadas durante o curso. Assim, podemos considerar se o aluno está 

gostando de fazer o curso em função da freqüência de visitação às páginas, do acesso às 

apresentações, da realização das atividades, da comunicação com o professor e com os 

colegas. 

 Outra forma de avaliar o clima do curso manifesta-se na reação dos alunos ao 

encontrarem com o professor fora do ambiente da recuperação. Os comentários sobre a 

utilização do site, recursos disponíveis ou sobre algo que aprenderam podem indicar um 

bom nível de satisfação com o curso. Reclamações ou indiferença podem indicar que o 

curso não agrada. Também o comentário de outros colegas, de outras turmas da escola, que 

ficaram sabendo dos cursos on line por meio dos alunos em recuperação, pode ser um 

indicador de clima do curso. 

 Finalmente, elaboramos um pequeno questionário para ser respondido ao final do 

curso, onde os alunos que desejassem pudessem expressar melhor seus sentimentos e 

opiniões. 
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5.5 RECURSOS DE APRENDIZAGEM 

 

 

 Uma das vantagens do uso de um AVA para desenvolver um curso de recuperação 

reside na possibilidade de diversificação dos recursos utilizados para promover a 

aprendizagem do aluno. Na forma tradicional de estudo, o aluno lê o seu caderno ou livro 

didático e refaz alguns exercícios. No AVA os recursos de aprendizagem podem ser 

acessados dinamicamente, permitindo uma melhor interação com o aluno. Nessa pesquisa, 

escolhemos um conjunto de recursos de acordo com a sua facilidade de uso, disponibilidade 

na Internet e interface simples com o usuário, sem deixar de trabalhar, também, com 

recursos mais tradicionais como o texto simples. Entre os recursos escolhidos, destacam-se: 

 

• Apresentações: apresentações podem ser montadas em softwares comerciais como o 

PowerPoint, do pacote Office da Microsoft ou em softwares livres como o 

OpenOffice, são constituídas por uma série de slides simples de serem construídos, 

permitindo montar pequenas animações até mesmo pelo usuário leigo. Permitem 

uma visualização amigável e agradável do conteúdo exposto, sendo que a interação 

com o aluno é muito simples. Em nossos cursos as apresentações foram recursos 

utilizados para substituir a aula expositiva. (fig. 9) 

 

• Simulações on line: a Internet é rica em sites que apresentam simulações on line de 

fenômenos físicos. As simulações são diferentes das apresentações. Enquanto as 

apresentações são lineares e apresentam o conteúdo como uma aula expositiva, as 

simulações permitem ao aluno uma maior interação e a investigação de diferentes 

situações. 

 

• Filmagens de simulações: Em alguns momentos, utilizamos o software Modellus 

para criar simulações de fenômenos e situações específicas não encontradas na 

Internet. Porém, como os alunos não possuem o programa Modellus em casa para 

assistirem as simulações feitas, resolvemos filmar essas animações utilizando um 

software que captura imagens da tela do computador. O software – ZD Soft Screen 

Recorder (fig. 10) – é gratuito e disponibilizado nos principais sites de download da 

Internet. Através dele, gravamos inúmeras animações feitas no Modellus e salvamos 

em arquivos do tipo executável (.EXE). Esses arquivos abrem em qualquer 
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computador que possui o Windows independente da instalação de um software para 

visualizar o vídeo. Esse recurso permite que as animações possam ser baixadas 

pelos alunos e assistidas em casa. 

 

• Além desses recursos foram introduzidas páginas de texto simples e de hipertexto, 

contendo material de leitura sobre os conteúdos abordados no trimestre. 

 

 
fig. 9. Slide de uma apresentação 
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fig. 10. Tela do ZD Soft Screen 
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6. RESULTADOS 
 

 

6.1 MECANISMOS DE DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO REGULAR NOS 

CURSOS 

 

 

 Iniciamos esse trabalho indicando alguns problemas concernentes à prática da 

recuperação paralela para estudantes de Física no ensino médio com rendimento 

insuficiente. Através de nossa experiência docente e de uma pesquisa feita com outros 

professores de física verificamos ser bastante razoável acreditar que esse mecanismo é 

encarado de forma caricaturada pelos atores do processo educativo. Professores se 

incomodam por entenderem a recuperação paralela como um meio de acobertar o aluno 

"malandro" que não estudou quando deveria, alunos a entendem apenas como um meio de 

melhorar suas notas e as coordenações pedagógicas a utilizam como atenuadora da tensão 

entre pai escola e aluno. 

 Apesar desses problemas, entendemos ser a recuperação também uma oportunidade 

de provocar melhorias na postura do aluno "malandro", na auto-estima daquele que 

realmente possui dificuldades de aprendizado e, como era de se esperar, recuperar o 

conteúdo não entendido durante uma etapa letiva ou parte dele. Partindo do pressuposto de 

que os processos de recuperação tradicionais falham por não oferecerem um real 

acompanhamento do aluno de baixo rendimento, sem deixar de reconhecer a existência de 

alunos desinteressados, principalmente no ensino médio, desenvolvemos cursos em AVA 

avaliando o seu uso em duas realidades distintas. 

 Concordando com Behar et al (2004) entendemos ser a metodologia mais 

apropriada para se desenvolver e avaliar um curso em AVA, a pesquisa participante, mais 

especificamente a pesquisa-ação-estratégica, tal como definida por Franco (2005), uma vez 

que a mudança na forma de se aplicar a recuperação não foi discutida com os alunos 

embora seja fruto de uma reflexão mútua ao longo de mais de dez anos de docência. Apesar 

de não participarem da fase de planejamento e nem da avaliação final do curso, os discentes 

tiveram um papel importante na fase de desenvolvimento por meio do fórum de notícias, 

específico para comunicação professor-aluno ou por meio de um "chat tira dúvidas" criado 

para comunicação instantânea entre os participantes do curso que estivessem on line. Por 
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meio desses instrumentos de comunicação com o professor foi possível expor 

descontentamentos, fazer reclamações sobre recursos mais problemáticos, perguntar a 

respeito de comandos não compreendidos. Assim, mudanças foram efetuadas nos cursos 

durante a sua aplicação visando uma melhor interface com o aluno. 

 Exemplos de mudanças feitas ao longo do curso incluem lições que não 

funcionavam como o esperado e foram substituídas por arquivos de texto para serem 

impressos em casa e entregues para o professor, arquivos de vídeo que foram substituídos 

por arquivos executáveis e questionários que não abriam as janelas de edição das respostas. 

As conversas via chat e via fórum de notícias contribuíram para que aprendêssemos a 

utilizar melhor a plataforma, e isto foi de grande importância dado o nosso limitado 

conhecimento de informática. Além disso, tornaram os cursos mais dinâmicos, a "cara" do 

curso se modificava regularmente, de acordo com as necessidades e anseios dos alunos. 

 Além dos mecanismos de diagnóstico e intervenção regular, no capítulo anterior, 

definimos três mecanismos que utilizaremos para avaliar o curso: os instrumentos 

desenvolvidos para instrução no AVA; as avaliações de recuperação e o clima. Antes de 

verificar esses mecanismos traçaremos um perfil dos alunos que participaram dos cursos. 

 

 

6.2. PERFIL DOS ALUNOS 

 

 

 A recuperação paralela em ambiente virtual de aprendizagem foi desenvolvida e 

aplicada na escola A de acordo com seu calendário letivo. O número de inicial de alunos do 

primeiro ano inscritos no curso "Física: Conceitos Iniciais" chegou a treze entre os 

dezesseis inscritos para a o programa de recuperação. 

 Observamos no decorrer de aplicação do curso que o número de alunos inscritos 

inicialmente foi maior que o número de alunos que efetivamente participaram do curso até 

o fim. Montamos um quadro indicando os alunos participantes, nível de participação20 de 

cada um e seu perfil, de acordo com as observações feitas por nós ao longo do período de 

convivência com eles. Antes de apresentarmos esse quadro entendemos ser melhor 

explicitarmos algumas características comuns a praticamente todos alunos. 

                                                           
20 O nível de participação foi definido a partir dos seguintes critérios: os alunos que participaram em até cerca 
de 25% das atividades propostas foram considerados desistentes; de 25% a 45% o nível é regular; de 45% a 
65%, bom; de 65% a 85%, muito bom e de 85% a 100%, ótimo. 
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 Todos os inscritos no curso "Física: Conceitos Iniciais" são alunos em recuperação 

numa escola reconhecida por receber alunos problemáticos de outras escolas. 

Conseqüentemente, apresentam lacunas de conhecimento pelo fato de não permanecerem 

na mesma escola ao longo de sua vida acadêmica. A maioria estuda a cada ano em uma 

escola diferente, com metodologias diferentes, propostas curriculares diferentes e colegas 

diferentes, acarretando grandes dificuldades de aprendizagem, tornando alguns alunos mais 

arredios e até mesmo agressivos. Além disso, são alunos que costumam não cumprir com as 

atividades propostas em aula e a se dispersar com extrema facilidade. 

 

Quadro 5: Alunos inscritos no curso "Física: Conceitos Iniciais" 

Aluno Nível de 

Participação 

Descrição 

1A Bom  

Único aluno cuja nota está acima da média. Está fazendo 

recuperação para tentar "aumentar a nota". 

 

2A Desistente  

Não manifesta interesse pelo aprendizado e aparentemente encara 

a escola apenas como uma oportunidade de socialização. Falta 

muito às aulas e não permite a aproximação do professor para 

sanar suas dúvidas. 

 

3A Desistente  

Também não manifesta interesse pelo aprendizado encarando a 

escola apenas como uma oportunidade de socialização. Falta 

muito, porém não é arredio como o anterior, comunicando-se bem 

com o professor e os colegas, mas recusando a ajuda docente por 

meio de brincadeiras e respostas evasivas. 

 

4A Muito bom  

É muito tímido e normalmente não manifesta suas dúvidas e 

dificuldades. 
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Aluno Nível de 

Participação 

Descrição 

5A Regular É companheiro do aluno 3A em tudo apresentando praticamente as 

mesmas características. No entanto, algumas vezes manifesta 

algum interesse por alguns assuntos trabalhados em aula. Quando 

isso ocorre, tenta participar com perguntas e comentários. 

6A Muito bom Recém chegado de uma das escolas mais tradicionais de Belo 

Horizonte com o objetivo (como ele mesmo afirma) apenas de 

recuperar suas notas. Não apresenta problemas significativos de 

aprendizagem e nem foram identificadas lacunas de conhecimento. 

Boa parte do conteúdo já trabalhado em sala já foi visto por ele, 

embora a abordagem seja diferente. Cumpre todas as atividades 

propostas, mas gradativamente tem adotado uma postura mais 

relaxada se dispersando cada vez mais durante as aulas. 

7A Regular Aparentemente deixa os estudos para a última hora quando 

manifesta certo desespero por se perder nos conteúdos adotando 

até mesmo uma postura mais agressiva com o professor. 

Apresentou dificuldades na interação com o computador. 

8A Muito bom É inconstante, falta muito às aulas, em algumas aulas se dispersa 

com muita facilidade, em outras tenta recuperar o tempo perdido 

assumindo uma postura mais atenta. Também é inconstante no 

cumprimento das atividades propostas. 

9A Bom É muito ativo e se dispersa com muita facilidade. Cumpre com 

muitas das tarefas propostas relacionando-se bem com o professor 

e os colegas. Permite certa aproximação do professor para sanar 

suas dificuldades. 

 

10A Muito bom Se dispersa com certa facilidade e não faz as tarefas exigidas. 

Apresentou dificuldades na interação com o computador. 

 

11A Regular Participa pouco das aulas e não procura sanar suas dúvidas com o 

professor ou os colegas. 
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Aluno Nível de 

Participação 

Descrição 

12A Desistente Dispersa-se com muita facilidade durante as aulas, é arredio e não 

permite a aproximação do professor. Não cumpre com as 

atividades propostas. 

13A Bom Participa pouco das aulas e não procura sanar suas dúvidas com o 

professor ou os colegas. Apresentou dificuldades em usar o 

computador. 

 

 Analisando os perfis dos alunos percebemos entre aqueles classificados como muito 

bons, alguns com problemas de disciplina (6A e 10A), apatia (4A), inconstância (8A). De 

alguma forma, o curso contribuiu para que alguns alunos tidos como problemáticos se 

empenhassem mais que o normal. 

 O quadro 6 nos ajuda a comparar a participação dos alunos com o seu perfil. Nele 

podemos ver que nenhum aluno obteve uma participação considerada ótima, sete alunos 

obtiveram participação muito boa ou boa enquanto seis apresentaram uma participação 

regular ou desistiram do curso. 

  

Quadro 6: Comparação entre a participação dos alunos e seu perfil 

Tipo de Aluno Ótimo Muito 
Bom 

Bom Regular Desistente 

- Problemas de 
aprendizagem 
- Esforçado 
- Timidez 

   9A   

- Indisciplinado 
- Sem problema 
de aprendizagem 

 6A    

- Apático  4A    
- Sem problemas 
de aprendizagem 
porém 
desinteressado 

  1A   

- Com problemas 
de aprendizagem e 
desinteressado 

 8A, 10A 13A 5A, 7A, 
11A 

2A, 3A, 
12A 
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6.3. INSTRUMENTOS DESENVOLVIDOS PARA INSTRUÇÃO NO AVA 

 

 

 A seguir faremos um relato da participação dos alunos nos instrumentos 

desenvolvidos para instrução nos cursos. 

 

 

6.3.1. Atividades Colaborativas 

 

 

 O objetivo principal das atividades colaborativas é o de promover a discussão aberta 

entre os alunos e entre eles e o professor. O conhecimento a respeito de um determinado 

assunto ou fenômeno físico seria então produzido ou relembrado coletivamente. As 

atividades colaborativas propostas para o curso "Física: Conceitos Iniciais" envolvem 

fóruns, um wiki (opcional), um dicionário de física e um trabalho em grupo. 

 Nos fóruns, observamos que os alunos se esquivaram de trabalhar em grupo 

preferindo emitir respostas pessoais ou repetir as respostas dadas pelos colegas. Não 

aconteceu a tão esperada discussão de opiniões. Também nenhum aluno se dirigiu ao 

professor para fazer algum questionamento ou pedir a sua opinião. Nem mesmo respostas 

contraditórias eram exploradas. Na reprodução de algumas respostas do fórum "Força, peso 

e massa", podemos verificar esse padrão: 

 

Questão: 

 

As grandezas distância, posição e deslocamento podem ser medidas com as mesmas 

unidades de medida. Isto quer dizer que elas possuem o mesmo significado físico? (Fórum: 

Força, peso e massa, questão 1) 

 

Exemplos de Respostas: 

 

"Não, distância é quanto a pessoa  está distante de alguma coisa, posição é aonde ela  está 

parada no momento, deslocamento é o valor da posição final, menos a posição inicial."  

(Aluno 8A) 
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" Não, pois posição é onde se localiza o individuo, distância é a distância que o objeto 

percorre em todo o percurso, deslocamento é o valor de sua posição final menos o valor de 

sua posição inicial."  (Aluno 6A) 

 

"Não, por que cada grandeza tem seu significado e serve para medir algo diferente como 

litros, km, e etc."  (Aluno 7A) 

 

"Não, por quê cada grandeza tem seu significado independente do que usamos para medi-

las. Cada grandeza serve para representar algo diferente, como: km, m, l, entre outras."  

(Aluno 11A) 

 

 Nota-se que nas duas primeiras respostas há uma pequena confusão entre a idéia de 

posição (distância em relação a um ponto de referência) e o próprio local de onde se deseja 

medir a posição. Além disso, os alunos não conseguem explicar o significado de distância 

sem usar a própria palavra na explicação. Também se percebe a semelhança entre as 

respostas dadas pelos alunos 7A e 11A. Eles procuram justificar a diferença entre as 

grandezas distância, posição e deslocamento aparentemente pelo fato de terem nomes 

diferentes. O curioso é que no fórum, a resposta do aluno 6A está imediatamente após a 

resposta do aluno 8A e repetem um padrão de respostas dado pela maioria dos colegas. Já 

as respostas dos alunos 7A e 11A são, respectivamente, a antepenúltima e penúltima 

respostas dadas e são as únicas respostas fora do padrão apresentado. Esse resultado sugere 

que os alunos aguardaram alguém dar uma resposta e a copiaram modificando algumas 

palavras, o aluno 7A tentou responder algo diferente e teve sua resposta copiada pelo aluno 

11A, o último aluno percebeu a diferença entre as respostas e escolheu a dada pela maioria. 

Ninguém tentou discutir opiniões, ninguém percebeu a incoerência em dizer que "distância 

é a distância...", se percebeu, não usou a oportunidade para discutir com o grupo. 

 A questão seguinte, postada no mesmo fórum, contribui para entendermos o 

comportamento do aluno: 

 

Questão: 

 

"Caros alunos, 

O que vocês acham? Afinal de contas se alguém chegar ao supermercado e pedir para o 

açougueiro pesar dois quilogramas de carne esse alguém estará certo ou errado? Se 
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estiver certo, quando é que devemos nos preocupar com as unidades de massa e peso? Se 

estiver errado, vamos passar a pedir para "massar" a carne ao invés de pesar? 

Pensem e respondam. O objetivo aqui é que vocês dêem respostas coerentes." (Fórum 

"Força, peso e massa", questão 2) 

 

Exemplos de Respostas: 

 

"Está errado, pois quilograma se refere a massa. E com isto ele não estará se referindo a 

quilo." (Aluno 10A) 

 

"Este indivíduo estará errado, pois peso é  massa vezes a gravidade, portanto massa se dá 

em quilogramas. Então peso não é quilogramas e sim a unidade em quilogramas vezes a 

gravidade que é 10 metros por segundo ao quadrado." (Aluno 6A) 

 

"Acho que está correto... acho que não devemos nos preocupar.. .ao usar as palavras...  

dependendo do contexto, podem ter significados diferentes... por exemplo peso = a força 

da gravidade ! (Aluno 4A) 

 

 Novamente observamos algumas divergências entre as respostas dadas pelos alunos 

e, novamente, não ocorre discussão entre eles e nenhum questionamento foi feito ao 

professor sobre as respostas diferentes. 

 Outra observação importante diz respeito à freqüência dos alunos aos fóruns. 

Verificamos que após responder uma questão postada no fórum nenhum aluno retornou 

para ver se alguém tinha comentado suas respostas ou se as respostas dadas pelos outros 

colegas mereciam algum tipo de comentário.  Mesmo depois de alertados pelo professor em 

sala de aula ou por meio de mensagens publicadas na página principal do curso esse 

comportamento não mudou, os alunos se davam por satisfeitos em apenas responder a 

pergunta postada no fórum como quem responde a um questionário. 

 Além dos fóruns, o curso possuía um wiki opcional, na forma de um desafio. Os 

alunos deveriam assistir vídeos previamente postados e descrever algum método para medir 

a velocidade ou a aceleração do móvel presente nos vídeos. Quem respondesse 

corretamente ao desafio ganharia uma pontuação extra na nota final da recuperação.  

Nenhum aluno se deu ao trabalho de tentar fazê-la e nem mesmo assistir aos vídeos 

postados. 
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 Nos dicionários os alunos se limitaram a copiar e colar verbetes de dicionários da 

Internet ou dos textos publicados no próprio curso novamente não aproveitando a 

oportunidade de trabalhar em conjunto. 

 Pior ainda foi o resultado do trabalho em grupo. Nenhum grupo fez a atividade tal 

como foi proposta no curso, os sites fornecidos na bibliografia não foram consultados e 

alguns alunos preferiram fazer o trabalho individualmente afirmando não ter tempo para se 

encontrar com os colegas. 

 Todas essas reações nos levam a entender que os alunos não entenderam a idéia de 

"Ambiente Virtual de Aprendizagem" como um lugar onde a aprendizagem pode acontecer, 

um lugar onde é possível se encontrar virtualmente com os colegas ou com o professor. 

Sem a noção desse ambiente, as possibilidades de integração e aprendizagem colaborativa 

ficam seriamente prejudicadas. Aparentemente, o tipo de interação desenvolvido entre eles 

e o MOODLE não foi a interação com um ambiente e sim com um armário, cada um entrou 

em seu "Armário Virtual de Aprendizagem" em busca apenas de retirar coisas prontas 

desse lugar. Essa postura fica evidenciada na resolução das atividades individuais. 

 

 

6.3.2. Atividades Individuais 

 

 

 Estamos chamando de atividades individuais ao conjunto de atividades 

tradicionalmente usadas nas escolas visando a memorização ou a sistematização de 

conteúdos por parte do aluno. As atividades individuais envolvem a leitura de um texto 

comum, ou uma apresentação de slides e a resolução de questionários ou listas de 

exercícios. São atividades mais "mecânicas" por obedecerem ou um algoritmo de leitura e 

interpretação ou um algoritmo de resolução de problemas. 

 Comparando a "freqüência" dos alunos às atividades colaborativas e às atividades 

individuais, verificamos que há um número ligeiramente maior de alunos procurando 

resolver as atividades individuais do que as colaborativas. Além disso, como já 

observamos, as atividades colaborativas são tratadas como se fossem individuais. 

Observamos também que alguns alunos postaram perguntas ao professor a respeito de 

questões propostas nas atividades individuais. Questões desse tipo levaram. Nenhum aluno 

elaborou perguntas ao professor sobre as atividades colaborativas a não ser quando queria 

aprender a usar o fórum. 
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 Também constatamos um cuidado maior por parte dos alunos em responder as 

atividades individuais. Aparentemente é dada maior importância a esse tipo de atividade de 

modo que nada possa sair errado, essa preocupação não parece ser grande nas atividades 

colaborativas. 

 

 

6.3.3 Avaliação do "Clima" 

 

 

 Definimos o "clima" do curso como o conjunto de opiniões reações e sentimentos 

demonstrados pelos alunos em relação ao curso no sentido de expressar a sua satisfação ou 

não com ele. A plataforma MOODLE possui ferramentas que permitem avaliar o "clima" 

do curso. O professor tem acesso ao perfil de cada aluno e a relatórios contendo as 

atividades realizadas ao longo do curso. O aluno aparentemente está gostando de fazer 

curso caso ele visite as páginas regularmente, assista às apresentações, realize as atividades, 

se comunique com o professor e com os colegas. Também são instrumentos de avaliação do 

clima a reação dos alunos ao se encontrarem com o professor em outros momentos, o 

comentário de outros colegas, que não estão fazendo o curso, mas ficam sabendo por meio 

de quem está fazendo. 

 Através dos relatórios fornecidos pelo MOODLE na janela administração, é 

possível acompanhar as atividades desenvolvidas ao longo de todo curso. Esses relatórios 

permitem verificar a freqüência dos alunos ao curso, o tipo de atividade realizada por eles e 

quando elas começam a ser executadas ou concluídas. Além disso, é possível acompanhar, 

corrigir ou comentar as respostas postadas pelos alunos. Esses instrumentos compõem um 

importante mecanismo de avaliação do clima. 

 O gráfico 14 indica a freqüência de alunos ao curso "Física: Conceitos iniciais" 

durante cada dia de duração do curso. Cada barra vertical representa um aluno e a altura da 

barra está relacionada ao tempo que o aluno permaneceu conectado ao curso. Quando 

vários alunos conectam no mesmo dia as barras verticais se sobrepõem ficando escuras e 

mais espessas. O curso iniciou-se no dia vinte e quatro de junho e tinha previsão de término 

para dia nove de julho, dia da prova. No entanto, como vários alunos não terminaram as 

atividades até o dia da prova, prorrogamos o prazo para eles terminarem as tarefas21. O 

                                                           
21 É bom lembrar que parte da nota da recuperação é obtida por meio da resolução das tarefas do curso. Por 
isso, mesmo depois da prova encontramos alunos completando as atividades. 
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gráfico mostra barras de cores diferentes e bem separadas umas das outras indicando que a 

freqüência ao site foi baixa e não foi diária como o previsto. Os alunos demoraram muito 

entre um acesso e outro contrariando a idéia de estudar um pouco a cada dia. 

 O baixo número de acessos e os comentários em classe indicaram que a avaliação 

do "clima" desse curso foi ruim. Alunos reclamavam das atividades a fazer, de usar o 

computador e da ausência de aulas de revisão para a prova. 

Gráfico 14: Freqüência ao curso "Física: Conceitos Iniciais" 

 

 Ainda é possível verificar se durante o acesso aos cursos os alunos se aplicavam em 

fazer as atividades propostas ou dispersavam sua atenção em outros setores do site como as 

páginas contendo o perfil dos colegas. Confirmando os resultados de clima obtidos no 

parágrafo anterior, verificamos que os alunos concentraram um maior número de acessos 

em outras atividades (como verificar o perfil dos outros colegas) do que em atividades de 

estudo efetivo (gráfico 15). 
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Gráfico 15: Número de acessos em atividades de estudo efetivo e outras atividades presentes no 
curso: "Física: Conceitos Iniciais"

53%

47%

Estudo efetivo
Outras atividades

 
 

6.3.3.1 Pesquisa de opinião 

 

 Elaboramos uma pesquisa de opinião com o intuito de identificar os sentimentos e 

opiniões dos alunos com relação ao curso. Essa pesquisa era composta por sete perguntas 

listadas a seguir: 

 

1) No geral, o que vocês acharam do curso? 

2) Houve alguma dificuldade em usar o MOODLE? 

4)Do que você mais gostou no Moodle? Por quê? 

5) De que você sentiu falta nesse curso on line? 

6) Você gostaria que a escola oferecesse algum tipo de acompanhamento on line como o 

Moodle? Por que? 

7) Faça aqui a crítica (positiva ou negativa) que você quiser fazer ao curso: 

 

 Dos treze alunos inscritos no curso on line, apenas sete responderam a pesquisa de 

opinião, desses sete, quatro afirmaram ter gostado do curso, dois não gostaram e um não 

deixou claro se gostou ou não. Os alunos que gostaram listaram entre os pontos positivos 
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do curso a possibilidade de tirar as dúvidas em casa e de discutir opiniões com os colegas e 

professor (embora essa discussão tenha ocorrido pouco). Os alunos que não gostaram 

reclamaram principalmente de não ter afinidade em trabalhar no computador. Também 

reclamaram de problemas técnicos principalmente quando tentaram acessar o site em casa e 

de preferirem a aula com a presença do professor, sentindo falta das apostilas de papel e da 

aula expositiva. Essas reclamações também apareceram entre as opiniões dos que 

manifestaram gostar do curso. Apenas quatro alunos afirmaram desejar o oferecimento de 

algum tipo de acompanhamento on line como o Moodle. 

 

 

6.4. AVALIAÇÕES DE RECUPERAÇÃO – A PROVA 

 

 

 Elaboramos uma prova envolvendo todo o conteúdo trabalhado no curso. Iniciamos 

com um texto de divulgação científica22 em que os alunos deveriam identificar grandezas 

vetoriais, escalares citando unidades de medida correspondentes às grandezas citadas. A 

seguir foram acrescentadas questões de interpretação do texto relativas ao conceito de 

massa, peso e campo gravitacional. 

 Em outro conjunto de questões os conceitos de posição, distância, deslocamento e 

velocidade são explorados em situações que envolvem o movimento de uma pessoa numa 

pista demarcada. Há questões simples sobre cálculo de aceleração e de velocidade média e 

outra envolvendo a interpretação dos movimentos. Há ainda um conjunto de questões 

relativas à soma de vetores e, finalmente, uma questão perguntando a relação entre a 

alimentação balanceada, a obesidade e as transformações de energia ocorridas no corpo 

humano. Os resultados obtidos pelos alunos são encontrados no gráfico 16. 

                                                           
22 O enigma do movimento: A conexão entre os movimentos acelerados e a gravidade. Adaptado a partir do 
site: http://ich.unito.com.br/101328 . 
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 A seguir, compararemos os resultados apresentados no gráfico 16 com o nível de 

participação dos alunos no curso (definido para o quadro 5): 

 Dezesseis alunos se matricularam na recuperação paralela (Fig.11): 

 

 
Fig. 11: Representação dos alunos matriculados na recuperação paralela. 

 Os alunos 14A, 15A e 16A optaram pela recuperação tradicional e não apresentaram 

melhora no aproveitamento na prova de recuperação em relação às provas realizadas na 

etapa (Fig.12). 
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Fig. 12: Representação dos alunos que optaram pelo curso on line. 

 

 Os alunos 1A e 2A não fizeram a prova de recuperação. O aluno 2A praticamente 

não fez nenhuma atividade no curso on line e mudou de escola logo após o fim da 

recuperação. O aluno 1A tinha um nível de participação bom no curso on line e afirmou 

não ter feito a prova de recuperação por ter viajado de férias com seus pais numa data 

anterior à da prova (Fig.13). 

 

 
Fig. 13: Representação dos alunos que optaram pelo curso on line e fizeram a prova. 

 

 Dos onze alunos restantes, cinco obtiveram um resultado pior na prova de 

recuperação do que nas provas da etapa e um (aluno 13A) obteve o mesmo aproveitamento 

na prova de recuperação comparado com as da etapa (Fig.14). 
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Fig. 14: Representação dos alunos que obtiveram pior aproveitamento na prova de recuperação do que nas 

provas da etapa (bonecos hachurados). 

 

 Desses seis alunos, apenas o aluno 10A foi classificado como muito bom no quadro 

5. Os outros foram classificados como desistente (3A), regular (5A, 7A, 11A) ou bom 

(13A) (Fig.15). 

 
Fig. 15. Nível de participação dos alunos que obtiveram pior aproveitamento na prova de recuperação do que 

nas provas da etapa. 

 

 Dos cinco alunos que obtiveram melhor aproveitamento na prova de recuperação do 

que nas provas da etapa encontramos um que havia desistido do curso on line (12A), um 

com bom nível de participação (9A) e três com nível de participação muito bom. (Fig. 16). 
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Fig. 16: Nível de participação dos alunos que obtiveram melhor aproveitamento na prova de recuperação do 

que nas provas da etapa. 

 

 O resultado geral das provas reflete o resultado obtido para o clima do curso. Apesar 

de optarem pelo curso on line, a maioria dos alunos esperava por aulas tradicionais no 

período da recuperação estando mais interessados num tipo de aula preparatória para fazer 

uma prova ao contrário de eles mesmos desenvolverem atividades no sentido de melhorar o 

seu aprendizado. Analisando os resultados de cada um e comparando com os relatórios 

fornecidos pelo MOODLE obtemos: 

• 1A: fazia recuperação para aumentar sua nota que já estava acima da média. Teve 

uma boa participação no curso on line e não justificou sua ausência no dia da prova; 

• 2A, 3A e 12A: abandonaram o curso; 

• 3A e 5A: só se conectaram ao curso nos dias de aula de recuperação no laboratório 

de informática. Durante essas aulas permaneceram dispersos, acessando sites de 

relacionamento e se esquivando das investidas do professor no sentido de orientá-

los no procedimento das atividades. O curso on line não provocou uma mudança de 

postura em relação ao seu comportamento em sala de aula. 

• 4A: esse aluno apresentou o resultado mais surpreendente de todos. Normalmente é 

muito "apagado" não manifestando suas dúvidas, aparentando ser bastante tímido e 

apresentando sempre um resultado muito ruim nas provas realizadas em sala. Ao 

perceber que o curso de recuperação seria "no computador" ficou muito feliz, 

manifestando grande interesse pelas atividades nos dias de aula no laboratório de 

informática. Permitiu a aproximação do professor inúmeras vezes para ajudá-lo em 

suas dúvidas chegando até mesmo a identificar um erro em uma das animações 
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propostas, indicando estar atento às atividades e não assumindo uma atitude passiva 

frente aos conteúdos propostos. Somente não manifestou o mesmo fervor em casa 

ficando vários dias seguidos sem fazer as atividades propostas, inclusive deixando 

algumas para fazer depois do dia da prova. Suas respostas na prova se apresentam 

com clareza demonstrando segurança e confiança. Para esse aluno podemos inferir 

que o curso foi eficiente no sentido de melhorar seu rendimento na prova e sua 

postura frente ao aprendizado de física. Houve também uma mudança 

comportamental tendo o aluno ganhado confiança para interagir com o professor e 

com o material de estudo. É como se ele não acreditasse em seu potencial para 

aprender física e, de repente, começasse a acreditar. 

• 6A: obteve um resultado esperado diante do domínio de conteúdo já manifestado 

anteriormente. Sua participação ativa no curso on line teria influenciado o seu bom 

aproveitamento na prova? 

• 7A: tentou se esquivar de responder as atividades propostas no curso afirmando que 

o computador de sua casa não as abria. Uma análise dos relatórios do MOODLE 

levantou suspeita sobre a honestidade dessas declarações. Para sanar o problema 

colocamos todas as atividades em um CDROM entregamos ao aluno e solicitamos a 

resolução das atividades por escrito, assim como sucedera com os alunos que não 

desejaram se inscrever no MOODLE. Após essa proposta ele afirmou já conseguir 

responder as questões no site, porém só acessou o curso nos dias de aula de 

laboratório ou depois da prova, quando respondeu boa parte das atividades. A 

mudança de metodologia para um AVA não alcançou os resultados esperados para 

esse aluno. 

• 8A, 9A: só acessaram o site nos dias de aulas de laboratório e um dia depois da 

prova quando fizeram a maior parte das atividades aparentemente com pressa 

apresentando algumas respostas sem sentido nos questionários e fóruns. Nas aulas 

de informática procuraram a ajuda do professor em algumas atividades. 

Apresentaram uma pequena melhora na prova de recuperação comparado às provas 

realizadas no trimestre, teria o curso on line provocado uma melhora em seu 

aprendizado. Porém, não ocorreram mudanças comportamentais significativas que 

pudessem interferir na inconstância e falta de compromisso com os estudos do aluno 

8A e na falta de atenção do aluno 9A. 
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• 10A: Foi um dos alunos que mais freqüentou o curso em casa apesar de alegar 

problemas em seu computador, porém quando acessamos o relatório do aluno não 

encontramos problemas. Quando informado da existência do relatório o aluno parou 

de usar esse argumento para reclamar do curso. Pelo número de acessos em dias 

diferentes era de se esperar um resultado melhor, uma análise dos acessos pode 

esclarecer os motivos de um resultado tão ruim: 

 

 dia 25 de junho: primeiro acesso. Apenas confirmou a inscrição no curso; 

 dia 28 a 29 de junho: segundo acesso. Entrada aleatória em vários recursos do curso, 

iniciando pelo último tópico, passando por alguns questionários, conteúdos 

programáticos e fóruns. Mandou uma mensagem para o professor reclamando que as 

apresentações não abriam, porém o relatório não indicou nenhuma tentativa de abri-las. 

Também visitou o perfil de outros colegas; 

 dia 30 de junho: finalmente começou a acessar os recursos do tópico 1. Só assistiu 

às apresentações sem fazer nenhum exercício; 

 dia 1º de junho: faltou à aula no laboratório de informática, onde poderia tirar 

dúvidas e não acessou o site; 

 dia 2 de junho: respondeu a atividades dos tópicos 1 e 2 assistindo às apresentações 

e lendo os textos;  

 dia 7 de junho: não acessou a tarefa 1 e abriu a folha de respostas dessa tarefa; 

 dia 10 de junho: terminou todas as tarefas que faltavam em todos os tópicos (um dia 

depois da prova). 

 

 O relatório de acessos nos mostra que apesar de ter acessado bastante o site, 

somente no dia sete de junho houve um estudo efetivo dos assuntos cobrados na prova. 

Além disso, boa parte das atividades foi realmente respondida um dia depois da prova ter 

sido feita. Esse comportamento reflete uma mentalidade de se fazer os exercícios para 

entregar para o professor e não para benefício próprio. Vários alunos não se beneficiaram 

dos recursos disponíveis na página do curso por que só entraram em contato com esses 

recursos depois da prova, com o intuito de responder a exercícios. Isso torna inconclusiva a 

relação entre o curso on line e o aprendizado do aluno. 

 

• 11A e 13A: uma análise do relatório desses alunos indica que eles fizeram algumas 

das atividades sem utilizar os recursos disponibilizados pelo curso, como as 
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apresentações, simulações e animações, novamente refletindo a idéia de fazer para o 

professor. 

• 14A, 15A e 16A: Alunos que se recusaram desde o início a fazer o curso on line e 

receberam material impresso para estudar. Todos eles faltaram pelo menos uma das 

duas aulas de recuperação dificultando em muito o acompanhamento por parte do 

professor. 

 

 

6.5. ALUNOS DESISTENTES 

 

 

 Sentimos um certo incômodo com a existência de alunos que optaram pelas 

atividades tradicionais de recuperação, alunos que desistiram do curso on line e um aluno 

que participou do curso desistindo de fazer a prova. Procuramos cada um deles para 

conhecer suas razões para tais atitudes. 

 

6.5.1 Alunos que Optaram pelas Atividades Tradicionais 

 

 Como já dissemos, os alunos 14A, 15A e 16A, optaram por fazer as atividades de 

recuperação na forma de lista de exercícios, sem se inscrever no curso on line. As 

justificativas apresentadas por eles são apresentadas a seguir: 

 

 Não tenho Internet em casa e não posso vir à escola fora do horário de aula para 

usar o laboratório de Informática. (Aluno 14A)23 

 

 Não gosto de computador e prefiro fazer os exercícios normais. (Aluno 15A) 

 

 Tentei me inscrever no curso usando o meu e-mail do hotmail e não recebi o e-mail 

de confirmação. Tentei em casa de novo e nada. Preferi não me arriscar... (Aluno 16A) 

 

6.5.2 Alunos que Desistiram do Curso on line 

 

                                                           
23 O aluno 14A mudou de escola logo após o período de recuperação. 
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 Os alunos 2A, 3A e 12A abandonaram o curso on line antes do término da 

recuperação e, mesmo assim, tentaram fazer a prova. As justificativas apresentadas por eles 

(com exceção do aluno 2A que mudou de escola antes de ser questionado) são apresentadas 

a seguir: 

 

 Não conseguia acessar o curso em casa, só na escola, aí eu desanimei. (Aluno 3A) 

 

 Perguntamos ao aluno 3A por que ele não pediu ao professor para fornecer as listas 

de exercícios já que ele não conseguia acessar ao site e ele deu a seguinte resposta: 

 

 Ah não, eu também não estava muito a fim de fazer os exercícios não, depois eu 

recupero essa nota. (Aluno 3A) 

 

 Quanto ao aluno 12A, justificou sua desistência da seguinte forma: 

 

 Não acreditava que podia recuperar. Não tentei fazer por que achava que não 

daria conta, aí não valeria o esforço. Se eu soubesse que iria bem na prova teria tentado 

fazer. (Aluno 12A) 

 

6.5.1 Aluno que participou do curso on line mas não fez a prova 

 

 O aluno 1A obteve uma boa participação nas atividades do curso on line, realizou 

comentários positivos sobre o curso nas duas semanas de aula de recuperação mas 

surpreendentemente não apareceu para fazer a prova. Quando questionado respondeu: 

 

 A prova caiu no mesmo dia em que eu ia viajar com os meus pais de férias, aí eu 

desisti de fazer. (Aluno 1A) 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Inicialmente postulamos que a recuperação paralela tradicional não modifica a 

postura do aluno frente ao aprendizado da disciplina Física, não melhora a sua auto-estima, 

a sua crença em si mesmo e em sua capacidade de entender e aplicar os conteúdos e quando 

muito, recupera apenas sua nota o que, na nossa opinião não é suficiente pois o aluno 

continua sua caminhada apresentando os mesmos problemas que resultaram em um 

rendimento inicial insuficiente. 

 Defendemos o uso da recuperação paralela como mecanismo de correção da rota do 

aluno em sua caminhada reconhecendo as falhas existentes nas formas em que ela é 

tradicionalmente adotada. Observamos uma tendência simplista de reduzir o problema a 

uma mudança nas metodologias de ensino como se estas fossem componentes ahistóricas 

do sistema educacional e como se o aluno, seus problemas e dificuldades, não estivessem 

inseridos dentro de um contexto histórico e social muito mais amplo que a sala de aula. 

 Dentro dessa perspectiva, reconhecemos os educandos como pessoas diferentes, em 

estágios de desenvolvimento físico, mental, social também diferentes e, principalmente, 

possuidores de vontade própria. É sob esse panorama que testamos o uso de um ambiente 

virtual de aprendizagem para a aplicação de cursos de recuperação paralela on line. Não 

tendo nenhuma pretensão em oferecer um método milagroso que possa transformar todos 

os alunos em alunos ideais, mas propondo uma alternativa na tentativa de solucionar alguns 

dos problemas existentes nas propostas de recuperação normalmente adotadas. 

 Os cursos foram montados com mecanismos de comunicação entre os participantes 

no intuito de proporcionar o diálogo entre os alunos e entre eles e o professor. Verificamos 

que esses mecanismos foram subutilizados, pois os alunos comunicavam-se com o 

professor apenas quando não entendiam algum comando ou para propor mudanças na 

apresentação dos conteúdos. Também encontramos algumas dificuldades em utilizar esses 

mecanismos para estimular os alunos a tirarem o máximo de proveito possível dos cursos. 

Essas dificuldades parecem indicar uma mentalidade ainda arraigada no curso presencial 

tanto por parte do aluno como de nossa parte. 

 Essa mentalidade presencial, manifestada na pesquisa de opinião por meio das 

insatisfações dos alunos desejosos por mais aulas expositivas e apostilas de papel, pode ser 

a justificativa encontrada ou para o alto índice de alunos de aproveitamento regular e 

desistentes em ambos cursos aplicados, ou para a dificuldade verificada em promover as 
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atividades colaborativas entre os participantes dos cursos. Apesar das possibilidades de 

comunicação existentes, os alunos mostraram uma tendência a se isolar ou a agir como se 

estivessem em sala de aula utilizando as comunicações para copiar o que o outro fez e não 

para discutir opiniões ou trocar idéias. Objetiva-se entregar uma atividade para o professor 

e não interagir com o outro na busca de se construir conhecimento, nem mesmo as 

possibilidades de interação com o professor foram aproveitadas. 

 Essa tendência de se comportar como em sala de aula pode ser o motivo para os 

discentes demonstrarem uma preferência pelas atividades on line mais parecidas com esse 

tipo de aula como os questionários e as listas de exercícios e responderem aos fóruns como 

se estivessem respondendo um exercício comum. Aparentemente, essas atividades 

tradicionais apresentam um maior grau de importância sendo isso verificado pelo número 

de alunos que desistiu de fazer os wikis (que valiam "ponto extra") sem desistir de fazer os 

exercícios tradicionais. 

 Estariam essas observações relacionadas a uma cultura escolar conservadora que 

prioriza a competição à colaboração, propagandeando o esforço individual como meio de se 

alcançar os principais objetivos da vida? 

 Talvez o problema seja a mentalidade de um curso de recuperação visto como uma 

revisão de conteúdos objetivando a resolução de uma prova com o poder de melhorar a nota 

do aluno. Essa mentalidade ainda reflete uma cultura geral em que o exterior é superior ao 

interior. A nota é mais importante do que o conhecimento adquirido ou a habilidade de se 

aplicar esse conhecimento a novas situações gerando novos saberes. O exemplo clássico 

reside no aluno que tira "dez" em ecologia e joga lixo no chão. 

 Uma possível solução para o problema da mentalidade presencial seria uma 

mudança gradativa dentro dos próprios cursos presenciais, incorporando cada vez mais 

atividades colaborativas, reconhecendo o valor das atitudes sem desmerecer o valor dos 

conteúdos. A revolução informática, com seus mecanismos de comunicação e interação 

instantâneas, teria então, papel fundamental na promoção dessas mudanças. Assim, 

sugerimos ao professor desejoso de aplicar um curso de recuperação eficiente a suas 

turmas, um esforço pela promoção de atividades colaborativas em seu curso presencial. 

 Com relação aos resultados obtidos nas provas, apesar de apenas dois alunos 

apresentarem rendimento superior a sessenta por cento, é notável o fato de esses alunos 

terem apresentado um nível de participação muito bom no curso on line. Além disso, dos 

cinco alunos que melhoraram o rendimento na prova de recuperação em relação às provas 

da etapa, quatro apresentaram um nível de participação bom ou muito bom e um havia 
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desistido do curso. Por outro lado, dos cinco alunos que pioraram o rendimento na prova de 

recuperação em relação às provas da etapa, novamente quatro apresentaram um baixo nível 

de participação no curso on line e o único aluno com um nível de participação melhor 

realizou a maior parte das atividades propostas um dia após a prova de recuperação. Esses 

resultados sinalizam para boas perspectivas de uso desse tipo de curso em programas de 

recuperação paralela. 

 O maior sinal dessas boas perspectivas foi o progresso do aluno 4A, que participou 

efetivamente das atividades propostas, demonstrando o grande potencial desse tipo de curso 

em promover a recuperação integral do aluno e não somente da nota. Lembrando sempre as 

diferenças existentes entre os alunos e as diferentes formas de reação frente às novas 

tecnologias, entendemos não ser essa a única estratégia possível para a recuperação de 

alunos, mas uma boa alternativa dentre muitas possíveis. 

 Identificamos também fatores que extrapolam o ambiente escolar, a capacidade de 

intervenção do professor ou qualquer metodologia que possa ser aplicada em programas de 

recuperação. Por um lado, a postura da família, ora permitindo a um aluno inscrito num 

programa de recuperação, abandonar esse curso para fazer uma viagem, ora mudando o 

aluno de escola frente à possibilidade de fracasso. Por outro lado, a própria postura do 

aluno que desvaloriza a recuperação imaginando poder recuperar a nota posteriormente ou 

simplesmente desiste de fazer algumas atividades por achar "que não vai dar conta". Esse 

quadro indica ser necessária a promoção de uma mudança de mentalidade antes de se 

propor uma mudança metodológica. 

 Finalmente, um importante aspecto do trabalho escolar com adolescentes percebido 

nesse trabalho envolve a questão da vontade do aluno. Enquanto a criança está desejosa por 

aprender mais sobre o mundo e o adulto percebe a necessidade do aprendizado no mercado 

do trabalho ou para satisfação pessoal, selecionando o que deseja aprender, o adolescente é 

forçado a aprender inúmeras coisas sem significado aparente para ele. Quando alunos 

aparentemente saudáveis e sem problemas de aprendizagem simplesmente se recusam a 

aprender, estão nos passando um recado. Talvez um caminho para o futuro das pesquisas 

em ensino envolvendo adolescentes, passe pelo reconhecimento de sua vontade e da 

necessidade de entender os processos que podem levar o professor a despertá-la para novos 

conhecimentos. Questões como essas são de fundamental importância para recuperar uma 

geração que se perde em meio a uma busca desesperada por prazer, evitando a todo custo o 

se tornar adulto. 
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1.INTRODUÇÃO 
 

 

 Esse caderno apresenta o curso de recuperação paralela desenvolvidos através da 

pesquisa que resultou na dissertação de mestrado "A Recuperação Paralela no Ensino de 

Física: Uma Proposta em Ambiente Virtual" defendida em 2008 no Programa de Mestrado 

em Ensino de Ciências e Matemática da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 

 Nessa pesquisa foram levantadas as origens da recuperação paralela no sistema 

educacional brasileiro, as determinações legais e a sua prática nas escolas principalmente 

sob a ótica dos professores de Física. Também foi feito um levantamento histórico 

envolvendo as estratégias de ensino à distância desde os cursos por correspondência até os 

cursos via Internet além das determinações legais para o uso desse tipo de curso no ensino 

médio. A partir desses levantamentos foram identificados alguns dos problemas mais 

comuns envolvendo a efetivação da recuperação paralela em Física e uma proposta de 

curso on line no ambiente virtual de aprendizagem MOODLE foi elaborada. 

 A pesquisa foi desenvolvida em uma escola da rede particular de Belo Horizonte. O 

curso "Física: Conceitos iniciais" corresponde ao conteúdo estudado pelas turmas de 1º ano 

dessa escola e foi aplicado aos alunos no período de recuperação paralela que a escola 

oferece no início da segunda etapa letiva. 

 Esse caderno procura descrever os elementos presentes nos cursos, dentro das 

limitações de um texto guia, para o professor que desejar aplicar um curso semelhante. 
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2.CURSO – FÍSICA: CONCEITOS INICIAIS 
 

 

2.1 CONTEÚDO E JUSTIFICATIVA 

 

 

 O curso "Física: Conceitos Iniciais" tem como objetivo revisar todo conteúdo 

estudado no primeiro trimestre letivo nas turmas de primeiro ano da escola pesquisada. 

Escola essa, possui um período específico, fora do horário normal de aulas, com a 

recuperação paralela efetivada sendo que o curso on line substituiu a tradicional lista de 

exercícios oferecida pela escola aos recuperandos. 

 Os conteúdos abordados no início do ano nas turmas de primeiro ano não são os 

conteúdos tradicionalmente abordados nessa série, no mesmo período em outras escolas. 

Normalmente o professor inicia o ano abordando conceitos básicos de mecânica como 

velocidade, aceleração, força e campo, reforçando a idéia de grandezas físicas e suas 

unidades de medida. A seguir, introduz se o conceito de vetor e as operações básicas a 

poderem ser realizadas com esse tipo de grandeza. Essa introdução tem se mostrado 

necessária, pois em seguida o aluno é apresentado às leis de Newton na perspectiva das 

relações entre Impulso e Quantidade de Movimento e da Lei da Conservação da 

Quantidade de Movimento. Além disso, normalmente um conteúdo extra é trabalhado 

como parte do projeto trimestral realizado em conjunto com os professores de Química, 

Biologia e Matemática. 

 No ano em que esta pesquisa foi realizada, devido às dificuldades apresentadas pela 

turma, não foi possível ainda no primeiro trimestre introduzir as Leis de Newton. Além 

disso, uma parte do trimestre foi usada para o trabalho com o tema do projeto envolvendo 

os conceitos de energia e suas transformações aplicáveis às questões envolvendo a prática 

de atividades físicas e uma alimentação saudável. Desse modo, o curso de recuperação foi 

dividido nos seguintes tópicos: 

Tópico 1: Grandezas e Unidades de Medida 

Tópico 2: Grandezas Vetoriais e Escalares 

Tópico 3: Forças 

Tópico 4: Energia 

Tópico 5: Avaliação do Curso 
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 Este curso foi feito elaborado considerando-se um período de recuperação de duas 

semanas e meia abordando todo conteúdo do primeiro trimestre letivo e o número de 

atividades foi pensado de modo a não sobrecarregar o aluno que freqüentasse, diariamente, 

a página do curso. 

 

 

2.2 INICIANDO O CURSO 

 

 

 

 Para se matricular no curso o interessado deve acessar a página 

http://sitesinf01.pucmg.br/moodle/ exibida a seguir: 

 

 
Figura 1: Tela inicial do MOODLE PUC/MG 

 

 No quadro "Acesso", clica-se em "Cadastramento de usuários", abrindo uma nova 

página contendo um formulário a ser preenchido com o nome de usuário, sua senha 

escolhida para acessar o site, endereço de e-mail, nome, sobrenome, cidade e país. 

Completando o preenchimento dos dados clica-se em "cadastrar este novo usuário" e após 
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algum tempo, uma mensagem é enviada para o e-mail cadastrado contendo instruções de 

acesso. 

 No primeiro acesso o aluno deve escolher o curso em que vai se matricular. Para se 

matricular no curso "Física: Conceitos Iniciais", inicialmente deve-se clicar em "Mestrado 

em Ensino de Ciências e Matemática" dentro da caixa "Categoria de cursos". Aparecerá 

uma lista contendo todos os cursos desta categoria. Clicando-se em "Recuperação Paralela 

– Física: Conceitos iniciais" a matrícula é efetivada. 

 No próximo acesso ao site o aluno deve digitar seu nome de usuário e sua senha na 

caixa "Acesso". Uma lista contendo os cursos em que o ele se matriculou se abrirá em "My 

courses". Para entrar na página do curso seleciona-se "Recuperação Paralela – Física: 

Conceitos iniciais". Em caso de dúvidas sobre como usar o MOODLE, uma apostila é 

disponibilizada na mesma caixa onde aparece o nome do curso. 

 

 

2.3 TÓPICO 1: GRANDEZAS E UNIDADES DE MEDIDA 

 

 

 O conteúdo grandezas e unidades de medida é trabalhado nos capítulos iniciais de 

alguns livros de Física presentes no mercado, porém, muitas vezes é desprezado pelo 

professor de Física que procura falar do assunto na medida em que ensina outros conteúdos. 

O professor autor desse curso também adotava essa prática na escola pesquisada, mas 

mudou sua prática desde o ano passado ao observar que muitos alunos apresentavam 

dificuldades em diferenciar a grandeza de sua unidade de medida, representar corretamente 

as unidades de medida e converter unidades de medidas diferentes. Essas dificuldades 

atrapalhavam o aprendizado dos outros conteúdos ao longo do ano de tal forma que 

optamos por considerar uma parte do período letivo específica para a abordagem desse  

assunto. 

 O tópico é constituído por três aulas na forma de apresentação de slides, atividades 

colaborativas (dois fóruns, uma WIKI e um dicionário de Física), um questionário na forma 

de estudo dirigido e uma lista de exercícios on line. 
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Figura 7: Atividades do tópico 1 

 

Primeira atividade: Apresentações "Grandezas e Unidades de Medida" e Unidades_IPEM" 

associadas ao fórum "Distância, posição e deslocamento" 

 A apresentação "Grandezas e Unidades de Medida" foi desenvolvida no mesmo 

estilo das apresentações feitas para o curso "Espelhos". Foram utilizados imagens da 

Internet e recursos do próprio PowerPoint para animar figuras desenhadas pelo próprio 

professor no Paint Brush. O objetivo dessa apresentação é definir grandezas, diferenciar 

grandeza de unidade de medida e apresentar o Sistema Internacional de Unidades. A 

apresentação "Unidades_IPEM"24, desenvolvida pelo Instituto de Pesos e Medidas de São 

Paulo complementa o conteúdo apresentando as origens do Sistema Internacional de 

Unidades, as Unidades Base, os múltiplos e submúltiplos além da grafia correta dos nomes 

e símbolos utilizados por esse sistema. 
                                                           
24 Disponível em 
Fwww.cefetsc.edu.br%2F~petry%2FEnsino%2FRepositorio%2FDocencia_UFSC%2FEletricidade_Basica_E
EL_7011_Sheila%2FUnidades_IPEM.pps&ei=X82HSPvtLYio8gTIptHsBQ&usg=AFQjCNGJyKIvSsZfzebb
6skkHVLwDRjr_Q&sig2=RnzzlDhIQ18hTNJDtvrZRg  
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 Depois de assistir a essa apresentação sugere-se ao aluno entrar no Fórum 

"Distância, Posição e Deslocamento", ler o texto anexado e participar da discussão 

proposta. 

 

Apresentação: "Grandezas e Unidades de Medida" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide n.1                                                     Slide n.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide n.3                                                    Slide n.4 

Grandezas e Unidades de 
Medida

Glênon Dutra

Grandeza

É tudo aquilo que pode 
ser medido.

Grandeza

O vendedor de um 
sacolão precisa de 
uma balança para 
medir a MASSA de 
frutas ou legumes 
selecionadas por 
um freguês. Fonte: 

http://www.montesclaros.mg.gov.br/jornalonline/setembro/not_19_09_05_414.htm

Grandeza

Uma régua pode ser 
usada para medirmos 
o COMPRIMENTO do 
pano utilizado na 
confecção de um 
vestido. 

Fonte: http://z.about.com/d/hinduism/1/7/8/V/7.jpg
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Slide n.5                                                     Slide n.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide n.7                                                     Slide n.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide n.9                                                     Slide n.10 

 

 

 

 

Grandeza

Um cronômetro 
mede o TEMPO 
gasto para um 
carro de corrida 
efetuar uma volta 
em uma pista.

Fonte:
http://www.carplace.com.br/wp-content/uploads/2007/09/att-willians.jpg

Grandezas

Massa, tempo e 
comprimento são 
grandezas porque é 
possível medi-los. 
Alegria, amor, 
verdade, não são 
grandezas pois não 
podem ser medidos...

Fonte: 
www.conexaorondonia.
com.br/imprimir.asp?cd
=3131

Fonte: 
http://www.meusreca
dos.com.br/amor/pagi
na20.html

Unidades de Medida

Para medirmos alguma coisa é necessário 
definirmos uma medida padrão, uma medida de 

referência. A medida é feita determinando-se 
quantas vezes a medida padrão “cabe” na 

grandeza a ser medida.
Essa medida padrão é chamada de UNIDADE DE 

MEDIDA.

Unidades de Medida

Podemos dizer que a barra marrom mede 11 
barras verdes.
Nesse caso, a “barra verde” é a nossa UNIDADE 
DE MEDIDA  para a grandeza COMPRIMENTO.

Sistema Internacional de Unidades 
de Medida (SI)

O uso de diferentes unidades de medida no 
mundo inteiro para medirmos as mesmas 
grandezas, pode provocar muita confusão.

Para evitar essa confusão  torna-se necessário o 
estabelecimento de uma única unidade de medida 

para cada grandeza física, de modo que a 
informação seja compreendida por todas as 

pessoas. Essa é a idéia do Sistema Internacional 
de Unidades, obrigatório no Brasil e na maioria 

dos países do mundo. 

Sistema Internacional de Unidades 
(SI)

O Sistema Internacional de Unidades possui 
algumas unidades básicas como:

•O metro para medir comprimentos;
•O quilograma para medir massa;
•O segundo para medir tempo.
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Slide n.11                                                     Slide n.12 

 

Fórum: "Distância, Posição e Deslocamento" 

 

 Texto base:  

 
 

 

 

Sistema internacional de Unidades 
(SI)

As outras unidades de medida são 
derivadas das unidades básicas:

•Metro por segundo para medir velocidade;
•Metro por segundo ao quadrado para medir 
aceleração;
•Newton (quilograma vezes metro por 
segundo ao quadrado) para medir força
•Etc.

Sistema Internacional de Unidades 
(SI)

Para saber mais sobre o Sistema 
Internacional de Unidades veja a 

apresentação “Unidades_IPEM.ppt” feita 
pelo Instituto de Pesos e Medidas de São 

Paulo.
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Texto elaborado pelo professor 

 

Questão postada para discussão: 

 As grandezas distância, posição e deslocamento podem ser medidas com as mesmas 

unidades de medida. Isto quer dizer que elas possuem o mesmo significado físico? 

 

Segunda atividade: "Questionário: Velocidade e Aceleração"  

 O "Questionário: Velocidade e Aceleração" está no formato de estudo dirigido e 

contém um pequeno texto introduzindo qualitativamente essas grandezas. São cinco 

perguntas simples e são respondidas a partir da leitura do texto: 

 

 Texto base: 

O que é velocidade ? 

 Todo automóvel tem um velocímetro para mostrar a sua rapidez. Suponha que um 

velocímetro de um carro marque 50 quilômetros por hora. Então, se o velocímetro 

permanecer marcando esse valor durante uma hora, o carro terá percorrido a distância de 50 

quilômetros. A velocidade de um corpo é, então, a medida da distância percorrida pelo 

corpo a cada unidade de tempo . 
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 Usualmente a velocidade de um carro não permanece constante durante uma 

viagem. Pode-se definir uma velocidade média dividindo a distância total percorrida pelo 

tempo gasto. 

O que é aceleração? 

 Quando alguém compra um carro, uma de suas preocupações se refere a capacidade 

desse carro “sair em disparada”, no tráfego. Deseja-se, normalmente, um carro capaz de 

aumentar sua velocidade num curto intervalo de tempo, ou seja, um carro de grande 

aceleração.  

 Suponha que, quando o seu carro aumenta de velocidade, ou acelera, o ponteiro do 

velocímetro se mova de 0 para 4 quilômetros por hora no primeiro segundo. Para 8 

quilômetros por hora após 2 segundos e para 12 quilômetros por hora após três segundos. 

Então, sua velocidade aumenta de 4 quilômetros por hora a cada segundo. O carro acelera 

4 quilômetros por hora por segundo. Observe que nós mencionamos o tempo duas vezes, 

uma ao indicar a mudança de velocidade e outra dando o tempo decorrido para esta 

variação da velociade. A velocidade de um corpo nos diz quão rapidamente se move. A 

aceleração nos diz com que rapidez a velocidade muda. A aceleração é a mudança de 

velocidade dividida pelo tempo.  

 A palavra “aceleração” aplica-se tanto ao aumento quanto à diminuição da 

velocidade. Os freios de um carro por exemplo , produzem uma aceleração retardadora no 

movimento do carro. Às vezes chamamos essa aceleração retardadora de desaceleração.  

 Além disso, também experimentamos aceleração toda vez que nos movimentamos 

em uma curva, ainda que o valor de nossa velocidade seja constante. Neste caso, é a direção 

do vetor velocidade que está mudando e, se a velocidade sofre qualquer tipo de mudança, 

mesmo que seja só na direção, há uma aceleração .  

Fonte: J. Perelman "Aprenda Física Brincando" – Texto adaptado pelo professor. 

 

 Perguntas: 

 

1) O que é velocidade? 

2) O que significa dizer que um carro se move a 80 km/h? 

3) Dizer que um carro viajou duas horas com uma velocidade média de 60km/h significa 

dizer que durante toda a viagem a velocidade permaneceu igual a 60km/h? Justifique: 

4) O que é aceleração? 

5) Quais as situações em que um objeto em movimento sofre algum tipo de aceleração? 
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Terceira atividade: Apresentação "Velocidade e Aceleração" associada a "Primeira Lista de 

exercícios|" 

 Essa apresentação, no mesmo estilo das anteriores, introduz quantitativamente as 

grandezas velocidade e aceleração apresentando suas unidades de medida. Depois de 

assistir a essa apresentação sugere-se ao aluno responder à lição "Primeira Lista de 

Exercícios" postada no MOODLE. 

 

Apresentação "Velocidade e aceleração": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide n. 1                                                         Slide n.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide n. 3                                                         Slide n.4 

 

 

 

 

Grandezas e Unidades de 
Medida :

Velocidade e Aceleração 

Glênon Dutra

Velocidade

Medida da “quantidade” de 
distância percorrida por 

um corpo em cada 
unidade de tempo.

Velocidade
Na figura abaixo, o carrinho verde é fotografado a cada 0,5 
segundos de modo que sua posição é registrada entre 
intervalos de tempos iguais:

Pode se perceber que ele percorre distâncias iguais em 
intervalos de tempos iguais. Como para cada unidade de 
tempo igual a 1s ele percorre 2m, podemos dizer que ele 
possui velocidade de 2m/s.

Portanto:

Se um corpo se move com velocidade constante, 
significa que ele percorre distâncias iguais em 
tempos iguais.

Nesse caso, a velocidade pode ser dada por:

V = d / t

V – velocidade

d – distância

t - tempo 
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Slide n.5                                                       Slide n.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide n.7                                                       Slide n.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide n.9                                                       Slide n.10 

 

 

 

 

 

Velocidade variável

A velocidade média será então definida como:

Velocidade média = (distância total percorrida) / (tempo gasto)
Nesse caso teremos (considerando o movimento até os 12m):

distância total percorrida  12m
Velocidade média =                                              =                  = 3,4 m/s

tempo total       3,5s

A velocidade média é a velocidade que o corpo teria se fizesse o trajeto com 
velocidade constante no mesmo tempo gasto para fazer com velocidade 
variável.

Unidades de medida de velocidade

Quando calculamos a velocidade de um 
corpo ou a sua velocidade média estamos 
dividindo distância por tempo. Portanto, as 
unidades de medida de distância divididas 

por unidades de medida de tempo, 
correspondem à grandeza velocidade.

As unidades mais usadas são o km/h (a 
mais popular) e o m/s (a unidade do SI).

Unidades de medida de velocidade

Resolução:
72km são 72000m. Se o carro está a 
72km/h, ele percorre, 72000m por hora.

Questão: Se um carro viaja a 72km/h, 
qual a sua velocidade em m/s?

1h são 3600s. Se o carro percorre 72000m 
por hora, ele percorre 72000m a cada 
3600s.

Fazendo v = d / t temos:

Essa fração é equivalente a:

Ou seja, para passar de km/h para m/s, basta 
dividir a velocidade por 3,6.

s
m

t
d

v
3600

72000==

sm
s

m
v /20

6,3
72 ==

No exemplo dado:

O carrinho é fotografado a cada 0,5s tendo sido fotografado 12 vezes após o 
ponto de partida. Portanto, as fotos registram um tempo de 6,0s.

Para esse tempo de 6,0s o carrinho percorreu uma distância de 12m. Portanto:

V = d / t

V = 12m / 6,0s

V = 2,0 m/s

Velocidade variável
Também na figura abaixo, o carrinho verde é fotografado a 
cada 0,5 segundos de modo que sua posição é registrada 
entre intervalos de tempos iguais:

Pode se perceber que ele percorre distâncias cada vez 
maiores em intervalos de tempos iguais. A operação d = v/t
nos fornece agora uma velocidade média do carro.
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Slide n.11                                                       Slide n.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide n.13                                                       Slide n.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slide n.15                                                       Slide n.16 

 

 

 

 

Aceleração

Medida da variação da velocidade 
desenvolvida por um corpo em cada unidade 

de tempo.

Aceleração

Um movimento possui aceleração quando:
1. Sua velocidade aumenta;
2. Sua velocidade diminui;
3. Sua velocidade muda de direção 

(movimento curvilíneo)

Resolução:
1h são 3600s. Se o carro faz 10 m a cada 
segundo em 1h ele fará 10 x 3600 = 36000m.

Questão: Se um carro viaja a 10m/s, 
qual a sua velocidade em km/h?

36000m são 36km. Portanto, um carro a 
10m/s, em uma hora faz 36km/h

Nota-se que 36km/h = 10 x 3,6

Ou seja, para passar de m/s para 
km/h, basta multiplicar  a velocidade 

por 3,6.

Resolução:
1h são 3600s. Se o carro faz 10 m a cada 
segundo em 1h ele fará 10 x 3600 = 36000m.

Questão: Se um carro viaja a 10m/s, 
qual a sua velocidade em km/h?

36000m são 36km. Portanto, um carro a 
10m/s, em uma hora faz 36km/h

Aceleração

Voltando ao exemplo do carrinho fotografado a cada 0,5 
segundos (isto é, a cada duas fotos temos um segundo de 

movimento). Verifica-se que a sua velocidade aumenta 2m/s 
a cada 1s. Nesse caso dizemos que sua aceleração vale:

1m/s/s = 1m/s x 1/s = 1m/s²

Aceleração

Como o carrinho demorou 4s para que sua 
velocidade alcançasse os 8m/s, teremos:

variação da velocidade        ∆V       8m/s
a =                                           =            =    

tempo                         ∆t 4s

a = 2m/s²
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Slide n.17                                                       Slide n.18 

 

Quarta atividade (opcional): WIKI "Desafio: velocidade e aceleração" 

 Nessa WIKI é proposto um desafio. Os alunos devem propor maneiras para 

solucionar o desafio, respondendo individualmente ou em grupo (acrescentando algo ao que 

outro colega escreveu). No curso ministrado essa atividade era optativa, quem participasse 

dessa WIKI com informações corretas que contribuíssem para a solução do desafio ganhava 

um bônus na nota de exercícios de recuperação. 

 

 O desafio: 

 

 Após fazer o download dos arquivos MRU.exe e MRUV.exe em seu computador, o 

aluno deve assisti-los (são dois vídeos). Após assistir aos vídeos deve-se escolher uma das 

questões abaixo: 

 

1- Descrever um método para encontrar a velocidade da bolinha no vídeo MRU.exe. 

2- Descrever um método para encontrar a velocidade média ou a aceleração da bolinha no 

vídeo MRUV.exe. 

3- Descrever, com suas palavras, o movimento de cada uma das bolinhas. 

 

 Observações: Não existe apenas um método para encontrar a velocidade ou a 

velocidade média e é permitido pesquisar em outros livros de primeiro ano ou sites de 

Física. Também não há, apenas, uma maneira de descrever o movimento da bolinha. 

 

Unidades de medida de aceleração
Como a=∆v/∆t, 
qualquer unidade 
de velocidade 
dividida por 
tempo se refere 
à aceleração. 2

2

1

1

minmin

h
km

hh
km

h
h

km
s
m

ss
m

s
s
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h

h
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s
s

m
h
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s
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s
h
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=×=

=×=

Também qualquer unidade de distância dividida por uma de 
tempo ao quadrado se refere à uma aceleração.

No SI a aceleração é medida em m/s² (metro por segundo ao 
quadrado).

Resumindo

Velocidade:

V = d / t  (se v for constante)

Vmédia = dtotal / ttotal

Km/h : 3,6 = m/s
m/s . 3,6 = km/h

Aceleração:

a = ∆v / ∆t
Expressão válida para 
calcular a aceleração 
em movimentos onde a 
velocidade varia valores 
iguais em tempos 
iguais.
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 Os vídeos foram desenvolvidos a partir do MODELLUS, um software livre25, que  

permite entre outras coisas montar simulações de movimentos a partir das equações da 

cinemática. Como os alunos não têm esse software instalado em casa, utilizamos o "ZD 

SOFT SCREEM RECORDER" também gratuito26 que captura as imagens da tela do 

computador ou das janelas que aparecem na tela e as transforma em um arquivo de vídeo 

executável. Desse modo, as simulações puderam ser transformadas em pequenos vídeos 

disponibilizados pelo MOODLE e executáveis em qualquer computador com o Windows 

instalado. 

 

Figura 8: Tela do vídeo MRU.exe 

 

 

 

 

                                                           
25 Disponível em http://modellus.fct.unl.pt/. 
26 Disponível em http://www.zdsoft.com/ 
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Figura 9: Tela do vídeo MRU.exe 

 

Sexta atividade: Fórum "Força, Peso e Massa" 

 Texto Base: 

 

Força , Peso e Massa 

 

 1) Força é um tipo de interação entre dois corpos no sentido de puxá-los, empurrá-

los ou deformá-los. Ou seja, quando uma força está agindo em um corpo, este pode estar 

sendo puxado, empurrado ou "amassado", "esticado". 

 As unidades de medida mais usadas para medirmos força são: 

• o quilograma-força (kgf) – procure em sua casa um pacote de 1 kg de alguma coisa 

(1 kg de feijão por exemplo ). Segure esse pacote em sua mão . A força que você 

faz para manter esse pacote parado em sua mão vale 1kgf.  

• o newton (N) – mantenha o pacote de 1 kg em sua mão . A força que você faz para 

mantê-lo parado em sua mão vale cerca de 10N. Se você segurar algum outro 

pacote de 100g, a força que estará fazendo é de cerca de 1N. O newton é a unidade 

de força do SI .  

1kgf = 9,8N 

 Podemos arredondar para :  

1kgf = 10N 
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 2) Massa é uma grandeza relacionada a quantidade de matéria em um corpo . 

Quanto mais matéria possui um corpo maior é a sua massa. As unidades de medida que 

usamos normalmente para medir massas são o grama (g) e o seu múltiplo , o quilograma  

kg, a unidade de massa do SI .  

1 kg = 1000g 

 3) Peso: para sustentarmos um objeto em nossa mão devemos exercer sobre ele uma 

força, pois se o soltarmos, ele cai. Dizemos que isso acontece devido ao seu peso. Durante 

muito tempo imaginou-se que o peso era algo interno ao corpo, uma causa própria do 

corpo, algo existente dentro do corpo e o fazia cair. No século XVII, o físico inglês Isaac 

Newton sugeriu uma interpretação mais adequada para esse fenômeno. Segundo ele, os 

corpos caem porque são atraídos pela Terra. Essa força atrativa que a Terra exerce sobre os 

corpos, é chamada de força da gravidade ou simplesmente peso .  

 Sendo o peso uma força, do ponto de vista da física é incorreto medi-lo em 

quilogramas ou gramas, unidades de medida de massa. As unidades de medida usadas para 

medir o peso devem ser as mesmas usadas para medir força, isto é: O newton e o 

quilograma-força.  

Texto elaborado pelo professor (O conceito de peso foi adaptado a partir do livro Mecânica , p. 92 de 

Guimarães e Fonte Boa)  

 

 Questões postadas no Fórum: 

 

1) Caros alunos, 

 O que vocês acham? Afinal de contas se alguém chegar ao supermercado e pedir 

para o açougueiro pesar dois quilogramas de carne, (esse alguém) estará certo ou errado? 

Se estiver certo, quando é que devemos nos preocupar com as unidades de massa e peso? 

Se estiver errado, vamos passar a pedir para "massar" a carne ao invés de pesar? 

Pensem e respondam. O objetivo aqui é que vocês dêem respostas coerentes. 

 

2) Qual o seu peso em newtons? E em quilogramas-força? E o quê se mede quando 

subimos numa balança? 
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Sétima atividade: "Dicionário de Física" 

 

 O dicionário é uma atividade especialmente importante do curso por se tratar de um 

curso introdutório de Física e nesse momento, os alunos começam a entrar em contato com 

vários conceitos novos. A atividade foi proposta como descrito a seguir. 

 Esse dicionário contém palavras ou termos do vocabulário da Física que foram 

estudados no primeiro trimestre de 2008 em sala de aula. 

• Cada aluno deve selecionar duas palavras ou termos utilizados no primeiro 

trimestre, pesquisar o seu significado e acrescentar ao dicionário. 

• Além disso, cada aluno deve escolher duas palavras ou termos acrescentados ao 

dicionário por outros colegas, podendo, adicionar mais informações, corrigir ou  

exemplificar baseado no que já foi escrito. Não é recomendado, ao aluno, inserir 

seus comentários onde outro colega o tenha feito anteriormente. 

 Algumas palavras ou termos a serem usados nesse dicionário: distância, posição, 

deslocamento, velocidade, aceleração, força, massa, grandeza, unidade de medida, Sistema 

Internacional de Unidades, peso, grandeza escalar, grandeza vetorial, módulo, direção, 

sentido, força elétrica, força nuclear, força magnética, campo, campo gravitacional, normal, 

força de atrito estático, força de atrito estático máxima, força de atrito cinético, energia, 

energia cinética, energia potencial gravitacional, energia química. 

 No próprio caderno, apostilas fornecidas pelo professor ao longo do semestre, ou no 

livro didático, o aluno encontra, para sua orientação, o significados desses termos. 

 

 

2.4 TÓPICO 2: GRANDEZAS VETORIAIS E ESCALARES 

 

 

 O objetivo desse tópico é revisar os conceitos de grandezas vetoriais e escalares 

capacitando o aluno a identificar cada tipo de grandeza. Relembrar a representação de 

grandezas vetoriais por meio de vetores e a soma de vetores. O tópico é composto por duas 

apresentação de slides, uma tarefa baseada em um conjunto de animações e algumas 

simulações presentes em outras páginas da Internet. 

 

 

Primeira atividade: Apresentação "Grandezas Escalares e Grandezas Vetoriais"  
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 Essa apresentação, no mesmo estilo das anteriores, introduz os conceitos de 

grandezas escalares e grandezas vetoriais, diferenciando cada um deles.  

 

Apresentação: "Grandezas Escalares e Grandezas Vetoriais" 

 

 
Slide n.1                                                              Slide n.2 

 
Slide n.3                                                                 Slide n.4 

 
Slide n.5                                                                Slide n.6 
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Slide n.7                                                             Slide n.8 

 

 
Slide n.9                                                           Slide n.10 

 

 
Slide n.11                                                            Slide n.12 
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Slide n.13                                                         Slide n.14 

 

Segunda atividade: Tarefa 1 associada a à apresentação "Soma de Vetores" e às simulações 

"Regra do Polígono 1", Regra do Polígono 2" e "Regra do Paralelogramo" 

 Nessa tarefa o aluno deve analisar cinco situações diferentes em que há composição 

de velocidades. Em cada uma, um Papai Noel caminha com uma determinada velocidade 

sobre uma plataforma que também se move a outra velocidade em relação ao solo. 

 Cada situação corresponde a um pequeno vídeo que deve ser assistido durante a 

resolução das questões propostas. Os vídeos foram produzidos do mesmo modo que os 

vídeos MRU.exe e MRUV.exe da quarta atividade do tópico 1. Os alunos respondem a 

tarefa em uma folha de respostas anexada à página do curso e têm a opção de imprimir a 

folha, responder e entregá-la ao professor ou responder no computador, enviando por e-

mail. 

 O objetivo dessa tarefa é induzir os alunos a realizarem somas vetoriais. 

 

I Situação: 

 
Figura 10: Situação I 
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II Situação: 

 
Figura 11: Situação II 

III Situação: 

 
Figura 12: Situação III 

Situação IV: 

 
Figura 13: Situação IV 
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Situação V: 

 
Figura 14: Situação V 

Folha de respostas: 

 NOME:                                                                                                        Nº  

 Ensino Médio TURMA:  Data:  /   
 DISCIPLINA: Física PROF. : Glênon Dutra  
Tarefa I - Recuperação Paralela - I Trimestre - 2008   

I Situação: 

1) Qual a velocidade do Papai Noel em relação ao solo? 

2) Como você chegou a esse resultado? 

Para confirmar sua resposta, assista ao filme da Situação I e responda: 

3) Qual a distância total percorrida pelo Papai Noel (em relação ao solo) em 20 segundos? 

4) Calcule sua velocidade fazendo v = d/t. Esse resultado coincidiu com a resposta dada à 

pergunta 1?  

_________________________________________________________________________ 

II Situação: 

5) Qual a velocidade do Papai Noel em relação ao solo? 

6) Como você chegou a esse resultado? 

Para confirmar sua resposta, assista ao filme da Situação II e responda: 

7) Qual a distância total percorrida pelo Papai Noel (em relação ao solo) em 20 segundos? 

8) Calcule sua velocidade fazendo v = d/t. Esse resultado coincidiu com a resposta dada à 

pergunta 5?  
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III Situação: 

9) Qual a velocidade do Papai Noel em relação ao solo? 

10) Como você chegou a esse resultado? 

Para confirmar sua resposta, assista ao filme da Situação III e responda: 

11) Qual a distância total percorrida pelo Papai Noel (em relação ao solo) em 20 segundos? 

12) Calcule sua velocidade fazendo v = d/t. Esse resultado coincidiu com a resposta dada à 

pergunta 9?  

_________________________________________________________________________ 

IV Situação: 

13) Qual a velocidade do Papai Noel em relação ao solo? 

14) Como você chegou a esse resultado? 

Para confirmar sua resposta, assista ao filme da Situação IV e responda: 

15) Qual a distância total percorrida pelo Papai Noel (em relação ao solo) em 20 segundos? 

16) Calcule sua velocidade fazendo v = d/t. Esse resultado coincidiu com a resposta dada à 

pergunta 5?  

______________________________________________________________________ 

V Situação: 

17) Qual a velocidade do Papai Noel em relação ao solo? 

18) Como você chegou a esse resultado? 

Para confirmar sua resposta, assista ao filme da Situação V e responda: 

19) Qual a distância total percorrida pelo Papai Noel (em relação ao solo) em 20 segundos 

(use o Teorema de Pitágoras)? 

20) Calcule sua velocidade fazendo v = d/t. Esse resultado coincidiu com a resposta dada à 

pergunta 17?  

______________________________________________________________________ 

 Note que, para cada situação, há duas perguntas a serem respondidas apenas com 

base na figura fornecida pela página. Para responder sem assistir ao filme, o aluno deve 

fazer a soma dos vetores "velocidade do Papai Noel" e "Velocidade da Plataforma". As 

duas questões seguintes são resolvidas, preferencialmente, após o aluno ter assistido aos 

filmes, servindo para a confirmação do resultado sumarizado na expressão "d = v . t". 

 Após responder a tarefa, o aluno é convidado à assistir a apresentação "Soma de 

Vetores" com o mesmo formato das apresentações anteriores e com o objetivo de 
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apresentar as regras de soma de vetores qualitativa e quantitativamente. As simulações27 

"Regra do Polígono 1", Regra do Polígono 2" e "Regra do Paralelogramo" oferecem uma 

oportunidade de interagir com vetores sendo somados, potencializando a fixação do 

aprendizado. 

 

 

2.5 TÓPICO 3: FORÇAS 

 

 

 Este tópico tem como objetivo capacitar o aluno a diferenciar o significado da 

palavra força quando usada no cotidiano ou quando usada no contexto da Física. Mostrar 

que todas as forças existentes na natureza podem ser resumidas a um conjunto de quatro 

forças básicas. Identificar essas forças básicas e as situações em que estão presentes. 

Compreender o conceito de campo gravitacional, reconhecendo o seu valor e unidade de 

medida próximo à superfície da terra. É constituído por um questionário no estilo de estudo 

dirigido e um fórum baseado em um texto base. 

 

Primeira atividade: Questionário " Forças e Campos" 

 

 Esse questionário, na forma de estudo dirigido tem como objetivo levar o aluno a 

reler o livro didático de forma crítica "garimpando" informações importantes contidas no 

texto: 

 

 Recomendação: Realizar uma leitura cuidadosa das seguintes partes de seu livro: 

 Capítulo: Forças 

• Seção 1: Forças (páginas 15 a 17); 
• Seção 2: Força Gravitacional (páginas 18 a 20). 

 Após esta leitura, sugerimos o questionário a seguir. 

 Observação: se você for visitante nesse curso, o Livro usado pelos alunos é: 

                                                           
27  Disponíveis respectivamente em http://br.geocities.com/saladefisica3/laboratorio/vetores/vetores.htm , 
http://br.geocities.com/saladefisica3/laboratorio/vetores2/vetores2.htm e 
http://www.phy.ntnu.edu.tw/oldjava/portuguese/miscelanea/vector/vector.htm . 
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Física para o ensino médio; autores: Aurélio Gonçalves Filho e Carlos Toscano; Editora 
Scipione; 1ª edição; 2002. 

 

 Questões propostas: 

 

1) Procure em um dicionário o significado da palavra interação. A partir desse significado e 

das suas leituras, defina força. 

2) Identifique os quatro tipos de forças e interações citadas no texto. 

3) Dê, pelo menos, dois exemplos de situações em que ocorre a atuação da força magnética. 

4) Dê, pelo menos, dois exemplos de situações em que ocorre a atuação da força elétrica. 

5) Dê, pelo menos, dois exemplos de situações em que ocorre a atuação da força 

gravitacional. 

6) O núcleo do átomo é composto por prótons e nêutrons. Sabendo que os prótons possuem 

carga elétrica positiva e, portanto, se repelem eletricamente, como é possível que o núcleo 

se mantenha estável? 

7) Como a força gravitacional contribuiu para o desenvolvimento e formação do planeta 

Terra? 

8) Todo objeto próximo à superfície da Terra fica sujeito à ação de uma força gravitacional. 

Essa força é o próprio peso do objeto. Qual a expressão matemática que permite calcular o 

peso de um corpo a partir de sua massa e do campo gravitacional? Utilize essa expressão 

para calcular o seu peso. 

9) Observe a tabela da página 20. Baseado nessa tabela, qual seria o valor de seu peso, caso 

você estivesse em um foguete a 12800km de altitude? 

 

Segunda atividade: Fórum " Campo Gravitacional" 

 A partir da leitura do Texto "O campo gravitacional", fornecido na página do 

MOODLE, os alunos devem discutir a seguinte questão: 

 

 Um astronauta flutuando em órbita da Terra tem peso nulo? Justifique. 

 

 

 

 



 

 

145

Texto base: 

Campo Gravitacional 

 Assim como a Terra, todos os corpos celestes que compõem o universo, atraem para 

si os objetos próximos e atraem-se mutuamente por meio de forças gravitacionais. 

 Em uma região onde um objeto é atraído por uma força gravitacional dizemos que 

existe um campo gravitacional. Assim, a força de atração entre a Terra e um objeto, por 

exemplo, é o resultado da interação entre o campo gravitacional criado pela Terra e a massa 

do objeto. 

 A intensidade do campo gravitacional de um planeta dependerá tanto de sua massa 

como de seu raio. A Lua, por exemplo, tem massa 81 vezes menor que a da Terra com um 

raio 3,7 vezes menor. O campo gravitacional na sua superfície é aproximadamente 1/6 do 

Terrestre, de modo que, na Lua os objetos terão 1/6 do peso que têm na superfície da terra. 

 Por outro lado, em Júpiter, planeta com massa 300 vezes maior do que a da Terra 

com raio 10 vezes maior, a situação seria bem diferente, pois na superfície deste planeta o 

campo gravitacional é 3 vezes maior do que na Terra. Assim, teríamos grande dificuldade 

até mesmo de caminhar por lá. 

 O campo gravitacional é uma propriedade característica de um certo local no 

espaço. Ou seja, em cada lugar, a intensidade do campo gravitacional é dada pela relação 

entre a força gravitacional que atua sobre o objeto naquele local e sua massa, da seguinte 

forma: 

 
 A unidade de medida do campo gravitacional no SI é o N/kg (newton por 

quilograma). Essa unidade também pode ser expressa como m/s² (metro por segundo ao 

quadrado) o que equivale a uma aceleração. Isso porque o campo gravitacional tem o 

mesmo valor da aceleração da gravidade (aceleração que um corpo adquire devido à força 

gravitacional). 

 Um lustre pendurado no teto de uma casa, aqui ou na China, sempre é atraído para o 

centro da terra. 
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Figura 15: Cada pessoa é atraída 

em direção ao centro da Terra 

independete de sua localização no 

Globo. A relação de tamanho entre 

as pessoas e a Terra não 

corresponde à realidade. 

 

 Isso indica que o 

campo gravitacional tem um caráter vetorial, uma vez que campos de mesma intensidade 

podem ter direções distintas. A animação indicada28 (ver figura 16) mostra o vetor campo 

gravitacional para diferentes distâncias em relação ao centro da Terra. 

 Note que o campo gravitacional sempre aponta para o centro da terra e o seu valor 

diminui com o aumento da altiude (distância ao centro da terra). 

 Na superfície da terra o campo gravitacional tem intensidade de aproximadamente 

10N/kg. Porém, para um mesmo objeto, a força gravitacional vai diminuíndo à medida que 

nos afastamos da Terra, uma vez que a intensidade do campo também diminui. 

                                                           
28 O texto conduz a um hiperlink do MOODLE que abre a animação. A animação é um vídeo executável de 
uma simulação do MODELLUS, como ocorreu na quarta atividade do tópico 1 e na segunda atividade do 
tópico 2. No texto acima substituímos o hiperlink por uma figura ilustrando a animação (figura 16). 
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Figura 16: Vetor campo gravitacional para diferentes distâncias em relação ao centro da Terra (imagem 

extraída a partir da animação sobre campo gravitacional na página do curso). 

 

 A tabela, a seguir, fornece a intensidade do campo gravitacional para diferentes 

altitudes em relação ao nível do mar na latitude 0º (equador). 

 

Tabela 1: Intensidade do campo gravitacional terrestre em função da altitude. 

Referência quanto à posição  Altitude em km  g (N/kg)  
Nível do mar  0  9,803  
Pico da Neblina  3  9,794  
Monte Everest  9  9,776  
Decréscimo de 10% no valor de 
g  

350  8,820  

Decréscimo de 20% no valor de 
g  

750  7,849  

Decréscimo de 50% no valor de 
g  

2650  7,902 
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 Até aqui enfatizamos a diferença entre a intensidade da força gravitacional (peso) na 

superfície da Terra e num lugar afastado da superfície. Entretanto, para diferentes locais da 

superfície, o campo gravitacional também apresenta variações, implicando diferentes 

valores para o peso de um mesmo objeto. Existem inúmeros fatores que influenciam a 

medida do valor do campo gravitacional na superfície (embora as variações sejam na 

maioria das vezes desprezíveis). 

 O campo gravitacional nas proximidades dos pólos é maior do que no Equador 

terrestre. Essas variações se devem, basicamente, ao fato de a Terra não ter sempre o 

mesmo raio. Entretanto, tais variações são pequenas, mesmo quando consideramos uma 

grande mudança de latitude. 

 

Tabela 2: Campo gravitacional em função da Latitude. 

Latitude  Local  g (N/kg)  

0°  equador  9,750  

90°  pólo  9,832  

 

 Em nossas aulas podemos considerar o valor do campo gravitacional próximo à 

superfície terrestre como sendo g = 10N/kg.  

Adaptado a partir dos Textos "Campo gravitacional" e "Medida do campo gravitacional" do livro Física 1- 

Mecânica (GREF), p.155 a 157. 

 

 

2.6. TÓPICO 4: ENERGIA 

 

 

 Nesse tópico, o aluno deve reconhecer a energia como sendo uma grandeza difícil 

de ser definida, mas que possibilita, se faz presente e se conserva nas transformações. Deve 

também, identificar as unidades de medida mais usadas para a sua medição e identificar as 

trocas de energia presentes na vida humana, como na prática de atividades físicas e na 

alimentação. Esses conhecimentos devem possibilitar ao aluno uma mudança de postura em 

direção a uma alimentação adequada e a atitudes de vida mais saudável. O tópico é 

constituído por um questionário simples no estilo "estudo dirigido" e um trabalho em 

grupo. 
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Primeira atividade: Questionário "O que é energia?" 

 Texto base: 

O que é energia ? 

 Não é difícil pensar em coisas que podemos associar à palavra energia. Dizemos, 

por exemplo, que os alimentos "têm energia ", o mesmo podendo ser dito de combustíveis, 

que movem máquinas. Os aparelhos elétricos de nossas casas também precisam de energia 

para funcionar, sendo que certos aparelhos necessitam de grandes quantidades de energia, 

como o caso do chuveiro. Outros aparelhos funcionam bem com pequenas quantidades de 

energia, como um radinho à pilha. 

Em todas as situações que envolvem a idéia de energia podemos identificar algum tipo de 

transformação. Sempre que alguma coisa acontece, existe algum tipo de energia 

envolvida. Outra idéia importante associada ao conceito de energia é a da conservação. Em 

Física, considerar que uma grandeza se conserva significa dizer que não aumenta nem 

diminui, isto é, se mantém constante . 

 

A energia é uma quantidade que se mantém constante em todas as transformações  

 

 Não é possível criar energia do nada, sendo esta obtida por transformações de outras 

formas de energia já existentes. Além disso, há diversas formas de energia, há energia no 

som que se propaga no ar, energia sonora, há energia sendo transferida de um corpo mais 

quente para um corpo mais frio na forma de calor, há energia no movimento de um corpo, 

energia cinética, energia luminosa , energia nos ventos, eólica, elétrica , entre outras. 

Vamos estudar um pouco mais algumas dessas formas de energia. 

 

Energia Cinética - a energia do movimento  

 

Cálculo da Energia Cinética  

Ec = energia cinética 

m = massa 

v = velocidade  

Ec = (m.v²)/2 

Unidade do S.I. - Joule (J)  
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 Chamamos de energia cinética a energia associada ao movimento dos objetos . A 

palavra " cinética " é derivada do grego antigo e quer dizer movimento.  

 Mas o que nos permite fazer essa associação entre energia e movimento? Dizer que 

um objeto em movimento possui energia significa considerar a sua capacidade de produzir 

transformações em outros objetos. Uma pedra em movimento, por exemplo, pode quebrar 

uma vidraça. Um objeto em movimento transfere energia ao ser parado, quando colide ou 

arrasta outro objeto.  

 Por outro lado, podemos dizer que transferimos energia a um objeto sempre que o 

colocamos em movimento. É o que acontece quando chutamos uma bola ou quando um 

objeto cai de uma certa altura. 

 A quantidade de energia de um objeto em movimento depende de dois fatores. A 

massa do objeto e a velocidade com ele se move. Quanto maior a massa ou a velocidade de 

um objeto, maior será sua energia cinética. Muita energia é necessária para colocar um 

objeto de grande massa em movimento. Por outro lado, é necessário transferir mais energia 

para um objeto se quisermos aumentar sua velocidade. 

 

Energia armazenada em um objeto devido à sua altura - Energia Potencial 

Gravitacional  

 Quando empurramos um carrinho inicialmente em repouso, aplicamos sobre ele 

uma força. A força aplicada durante o deslocamento transfere uma quantidade de 

energia ao carrinho. Quanto maior for a força aplicada ou o deslocamento realizado, 

maior será a quantidade de energia transferida ao carrinho.  

 Quando abandonamos um objeto de uma certa altura, sua velocidade de queda 

aumenta gradativamente. Podemos, assim dizer que a energia cinética do objeto aumenta 

durante a queda. Mas quem transfere energia a um corpo em queda? 

 Quando um corpo é abandonado a certa altura existe também uma força atuando 

sobre ele. Essa força é a força gravitacional, ou força peso, que a Terra exerce no objeto, é 

responsável pelo aumento de sua energia cinética durante a queda. 

 A energia não surge do nada. Portanto, é preciso explicar de onde vem a energia 

cinética que aumenta durante a queda do objeto. Essa energia vem da ação de erguer o 

objeto. 

 Quem ergue um objeto lhe fornece uma energia que é armazenada enquanto o 

objeto é erguido. Chamamos essa energia armazenada de energia potencial gravitacional. 
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A palavra "potencial" significa armazenada e "gravitacional" considera a força 

gravitacional como responsável por essa transformação de energia .  

 A quantidade de energia potencial gravitacional depende do esforço feito ao erguer 

o objeto. Esse esforço, por sua vez, depende do peso do objeto e da altura em que foi 

colocado. Quanto maior a energia potencial gravitacional, maior será a energia cinética 

adquirida pelo objeto durante a queda. 

 

Cálculo da Energia Potencial Gravitacional  

Epg = P . h => Epg = m.g.h  

Epg = Energia potencial gravitacional  

P = Peso ; h = altura ; m = massa  

g = aceleração da gravidade  

 

Energia potencial química : energia armazenada em alimentos e combustíveis 

 Quando queimamos um combustível, como a gasolina, o carvão, o gás natural, a 

madeira ou o álcool, uma grande quantidade de energia é liberada ao ambiente, na forma de 

calor e de luz. O calor pode ser utilizado para mover máquinas, como acontece no motor 

dos automóveis, ou apenas para aquecer ambientes e materiais. Podendo, ainda, mover 

geradores de energia elétrica, como nas usinas termoelétricas. 

 Mas de onde vem a energia liberada durante a queima de um combustível? 

 Vamos examinar o que acontece quando um combustível, como o álcool, é 

queimado. A queima não envolve apenas o álcool, mas também o gás oxigênio, presente na 

atmosfera. O oxigênio do ar reage com o álcool, resultando na transformação do álcool e do 

oxigênio em outros materiais, como o gás carbônico e o vapor de água, liberados para a 

atmosfera. 

 A energia liberada durante a combustão é denominada energia potencial química. 

Quando compramos um litro de gasolina estamos, na verdade, comprando a energia 

potencial química armazenada nesse combustível. Quem compra uma pilha elétrica também 

está interessado na energia potencial química que a pilha "contém". 

 A quantidade de energia liberada na combustão pode ser medida em uma das 

unidades de medida de energia utilizadas para esse fim é a quilocaloria (kcal). Uma 

quilocaloria de energia (1 kcal) é quantidade de energia necessária para que a massa de um 
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litro de água ( igual a 1 kg ) sofra uma variação de temperatura igual a um grau Celsius 

(1°C). 

1 caloria = 4,2 joules  

1 quilocaloria = 4200 joules  

Tabela 1: Teor energético de alguns 

alimentos  

Quantidade : 100g  

Alimentos                       Teor energético (kcal)  

Bife de boi                                                   300  

Bife de frango                                             120  

Batata-doce                                                 150  

Cenoura                                                         40  

Tomate                                                          20  

Amendoim                                                   550  

Arroz branco                                                350  

 

 Os alimentos podem ser também considerados como combustíveis para os seres 

vivos, pois liberam energia potencial química ao serem transformados. Os alimentos 

fornecem energia para atividades físicas e processos químicos que ocorrem a todo momento 

nas células dos seres vivos. Além disso, a transformação dos alimentos no nosso organismo 

também envolve a presença e o consumo de oxigênio e a produção de gás carbônico e água. 

 Alguns alimentos são mais energéticos do que outros. Significando que aqueles 

liberam maiores quantidades de energia potencial química ao serem transformados. Entre 

os alimentos mais energéticos estão as gorduras e os carboidratos.  

 A energia dos alimentos é liberada e armazenada em várias substâncias presentes 

em nosso corpo. Entre essas substâncias encontram-se as proteínas e, principalmente, as 

gorduras. Por isso, quando comemos mais do que precisamos, há um acúmulo de gorduras 

em nosso corpo. Para evitar o excesso de gordura é preciso saber escolher a alimentação 

mais conveniente à idade e ao tipo de atividades exercidas.  

Texto adaptado a partir do capítulo "Transformações de Energia " do livro "Construindo Consciências "  

 

Questões: 

1) O que significa dizer que um objeto possui energia? 
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2) Quais as transformações de energia que ocorrem em cada situação abaixo?  

a) Numa hidrelétrica         b) Num carrinho à pilha            c) Numa pessoa que faz uma 

caminhada após um lanche                    d) Num ventilador ligado 

3) A massa de um fusca é menor que a massa de um caminhão. É possível encontrarmos 

uma situação em que, estando ambos em movimento, possuam a mesma energia cinética? 

4) Qual a energia cinética armazenada em uma bola de futebol de 0,4kg que se move a 

20m/s? 

5) Um carro de massa m se move com uma determinada velocidade v e possui uma energia 

cinética igual a 5000J. Quais os novos valores da Energia cinética desse carro caso: 

a) sua massa triplique.          b) sua velocidade dobre.  

6) Quando uma força é capaz de transferir energia para um objeto?  

7) Quais as transformações de energia que ocorrem na queda de um corpo? 

8) A massa de uma pedra é de 2kg e se localiza a uma altura de 4m do solo. Qual a energia 

potencial gravitacional em relação ao solo armazenada na pedra? 

9) No rótulo de um produto alimentício está escrito que uma porção de 200g tem 200kcal. 

Qual o valor em joules da energia química armazenada no alimento? 

10) Por que podemos afirmar que os alimentos funcionam como combustível de nosso 

corpo? 

Segunda atividade: Trabalho em grupo "Planejamento Alimentar" 

 O objetivo desse trabalho é relacionar o conteúdo estudado com uma situação 

prática e, com isso, levar o aluno a refletir sobre as suas atividades diárias e sua 

alimentação, buscando uma vida mais saudável. Os alunos formam grupos entre si, 

escolhem um membro do grupo, fazem uma lista de suas atividades diárias e o tempo gasto 

em cada uma dessas atividades, a seguir, determinam o gasto energético diário desse aluno. 

 A partir desses dados, os estudantes elaboram uma dieta de acordo com as 

atividades diárias de um colega e fazem sugestões de atividades físicas a serem 

desenvolvidas regularmente numa proposta de vida mais saudável. As sugestões feitas pelo 

grupo para a dieta e as atividades físicas do colega devem ser justificadas pelo grupo, 
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baseando-se na abordagem em aula, no material fornecido pelo professor ao longo do 

trimestre ou nos textos a seguir: 

• http://www.spiner.com.br/modules.php?name=News&file=article&sid=580 

• http://www.revistavigor.com.br/2007/06/14/importancia-dos-carboidratos-na-

alimentacao-de-atletas-e-esportistas/ 

• http://carlos.homepage.vilabol.uol.com.br/calorias.html 

• http://www.drashirleydecampos.com.br/noticias.php?noticiaid=8504&assunto=Dica

s+da+Dra.+Shirley 

• http://www.incor.usp.br/unidades/nutricao/alimentacao_saudavel_net.pdf 
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