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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo investigar a aprendizagem dos alunos 

mediada por atividades investigativas. Em particular, foram utilizados experimentos 

quantitativos construídos a partir de componentes retirados do lixo eletrônico e que 

visavam abordar conceitos de cinemática. Foram desenvolvidas atividades 

investigativas com base nestes experimentos, atividades estas que foram aplicadas 

em uma turma do 1° ano do Ensino Médio de uma escola pública estadual na cidade 

de Congonhas. Para coleta de dados foram utilizados caderno de campo, materiais 

produzidos pelos estudantes e filmagens. Para análise dos dados foi utilizada a 

técnica de Análise de Conteúdo. As atividades proporcionaram momentos de 

discussões entre os estudantes, que se mostraram interessados no tipo de 

abordagem utilizada tanto para o estudo de conceitos científicos quanto para a 

evidenciação das questões sociais e ambientais relativas ao lixo eletrônico. O produto 

educacional gerado a partir do presente trabalho será um livro que conterá a descrição 

de montagem de alguns experimentos, explicações dos conceitos relacionados a cada 

experimento além de sugestões de atividades para explorá-los. 

Palavras Chave: Instrumentação no ensino de Física. Atividades investigativas. Lixo 

eletrônico. 

  



 
 

ABSTRACT 

The present work goal to investigate students learning mediated by investigative 

activities. In particular, were used quantitative experiments built from components 

taken from electronic waste and aimed at addressing concepts of kinematics. Were 

developed investigative activities based on these experiments, which were applied in 

a class of the 1st year of high school in a state public school in the city of Congonhas. 

For the collection of data was used research notebook, materials produced by the 

students and filming. To analyze the data, was used  the Content Analysis technique. 

The activities provided moments of discussion among the students, they were 

interested in the type of approach used both for the study of scientific concepts and to 

highlight social and environmental questions related to electronic. The educational 

product generated from the present work is a book that contains the assembly 

description of some experiments, explanations of the concepts related to each 

experiment as well as suggestions of activities to explore them. 

Keywords: Instrumentation in Physics teaching. Investigative activities. Electronic 

waste. 
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Apresentação 

Desde criança sempre me interessei por assuntos relacionados à Ciência, 

principalmente os relacionados à Astronomia. No último ano do Ensino Médio decidi 

prestar vestibular para o curso de Licenciatura em Física e em 2011 iniciei os estudos 

no Instituto Federal de Minas Gerais (IFMG) Campus Congonhas. 

Durante a graduação, fui bolsista do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) e pude perceber que a maior parte dos alunos das 

escolas em que atuei, apresentavam dificuldade e/ou desinteresse em aprender 

Física. Porém, quando levávamos experimentos ou atividades que fugiam do modelo 

de aula tradicional (quadro e giz), eles se mostravam mais interessados em tentar 

entender o que estava sendo explicado. Desde essa época percebi o quanto o ensino 

de Física na minha região estava distante do ideal, sendo que vários fatores 

contribuem para isso, entre eles o número reduzido de aulas semanais e a falta de 

materiais para realizar aulas experimentais. 

Após terminar a graduação, comecei a lecionar em uma escola da rede 

estadual e logo em seguida fui aprovada no processo seletivo do IFMG, para o cargo 

de professor substituto. Ao lecionar Física Aplicada em turmas de cursos técnicos, 

percebi que poucos eram os alunos que sabiam alguma coisa relacionada à Física, 

mesmo tendo-a estudado no Ensino Médio, o que me fez perceber que a 

aprendizagem dessa disciplina se dá quase sempre de forma mecânica e que os 

alunos não conseguem correlacioná-la com o seu dia a dia. Diante disso, eu procurava 

usar metodologias que pudessem contribuir para o aprendizado dos meus alunos, 

recorrendo às vezes à experimentos simples.  

Com o intuito de melhorar minha prática pedagógica e pesquisar materiais e 

métodos que pudessem auxiliar no ensino de Física decidi continuar os estudos. 

Então me inscrevi no processo de seleção do Mestrado Profissional em Ensino de 

Ciências (MPEC), da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), e iniciei os estudos 

em 2016. 

Apresento aqui parte dos resultados provenientes da minha pesquisa. Como 

produto educacional foi desenvolvido um livro que apresenta como montar quatro 

equipamentos utilizando componentes retirados do lixo eletrônico e algumas 

sugestões de atividades para esses equipamentos. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

O objetivo do ensino de Física no Ensino Médio, segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM), é a construção de uma visão 

da Física que esteja voltada para a formação de cidadãos críticos e responsáveis, 

com instrumentos para compreender, intervir e participar das situações que vivencia 

(BRASIL, 2000).  

Porém, os PCNEM apontam que o ensino de Física tem se caracterizado pela 

apresentação de conceitos, leis e fórmulas de forma distante das situações do 

cotidiano, tornando-os muito abstratos e sem significado para os alunos. Geralmente 

as aulas são expositivas e se enfatiza a aplicação de fórmulas em exercícios 

repetitivos, visando resolver situações artificiais, levando à aprendizagem por 

memorização. Com isso, muitos estudantes não conseguem perceber a relação entre 

os conhecimentos de Física aprendidos na escola com o seu dia a dia, o que faz com 

que alguns pensem que o objetivo de estudá-la é simplesmente acumular 

conhecimento (BRASIL, 2000). Podemos encontrar trabalhos que citam o mesmo 

cenário descrito nos PCNEM (BONADIMAN e NONENMACHER, 2007; 

SCORSATTO, 2010; OLIVEIRA, ARAÚJO e VEIT, 2016). 

Nesse sentido, consideramos que a instrumentação pode contribuir com o 

ensino de Física ao desenvolver materiais e/ou metodologias que auxiliem no 

processo de ensino-aprendizagem. Pois, ao utilizar metodologias diversificadas para 

o ensino, o professor pode despertar o interesse dos estudantes e motivá-los, além 

de que os materiais utilizados podem contribuir para ampliar a visão dos alunos quanto 

à aplicação dos conceitos estudados, contribuindo para que os discentes consigam 

relacionar os conteúdos estudados com suas percepções cotidianas, questões 

sociais, tecnológicas e ambientais. Dentre as metodologias geralmente utilizadas 

temos o desenvolvimento de atividades práticas experimentais. Oliveira (2010) cita 

possíveis contribuições das atividades experimentais para o ensino, entre elas: 

motivar e despertar a atenção, desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo, 

aprimorar a capacidade de observação e registro de informações, aprender a analisar 
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dados e propor hipóteses para os fenômenos, aprender conceitos científicos, 

compreender as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. 

Por outro lado, Carvalho (2010) diz que apesar das atividades experimentais 

estarem presentes nos currículos escolares há muito tempo, muitos professores não 

possuem intimidade com esse tipo de atividade. Assim, segundo essa mesma autora, 

muitas vezes as aulas nos laboratórios se resumem a seguir roteiros prontos, do tipo 

“receitas de cozinha”, havendo pouca ou nenhuma troca de ideias significativas sobre 

o assunto estudado. Reconhecendo esta condição, Borges (2002) comenta que as 

aulas experimentais devem procurar confrontar as concepções que os alunos 

apresentam com os resultados obtidos, de forma a levar o estudante a pensar sobre 

o significado dos resultados obtidos. Pois, segundo ele, o importante não é o manuseio 

dos equipamentos, mas sim o comprometimento com a procura de respostas ou 

soluções para as questões propostas.  

Outro aspecto relevante trata da descrição do ambiente no qual estas 

atividades experimentais são realizadas. Esta discussão pode ser encontrada desde 

longa data. Axt e Moreira (1991) já apontavam preocupações com relação a 

infraestrutura das instalações dedicadas e realização de experimentos nas aulas de 

ciências: 

O “material necessário” não é, evidentemente, no caso do ensino de Ciências, 

tão simples de ser obtido quanto no caso de Artes, pois a falta de 

determinados equipamentos ou a impossibilidade de efetuar reparos e 

reposições limita a ação do professor. (...) Por outro lado, não podem os 

professores ficar esperando que sejam instalados nas escolas amplos 

laboratórios com todo o material do qual necessitam. Isso não acontecerá. 

(...) É claro que determinados experimentos podem ser perfeitamente 

realizados com material de baixo custo ou de custo nenhum  e isto até pode 

contribuir para desenvolver a criatividade dos alunos. (AXT e MOREIRA, 

1991, p.99) 

Axt e Moreira (1991) apontam pontos favoráveis à utilização de materiais de 

baixo custo, mas, por outro lado também ressaltam as limitações que estes impõem 

na realização de um experimento além de incidirem na responsabilização do 

professor, como agente criativo e, de certa forma, artístico incumbido da criação de 

um experimento. 

De maneira geral, podemos afirmar que no laboratório equipado a infraestrutura 

conta com equipamentos que permitem a realização de experimentos quantitativos, 

em que o estudante consegue fazer medições e analisá-las. Contudo, geralmente 
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esses equipamentos são muito caros, o que dificulta o acesso dos estudantes a tais 

condições. Como alternativa aos custos e infraestrutura elevada, surgem os 

laboratórios com experimentação que se baseia em equipamentos montados com 

materiais de baixo custo, algumas vezes utilizando materiais reciclados.  

1.1 Justificativa 

É notório que muitos professores reconhecem a importância das atividades 

experimentais no ensino de Física (PORTELA e CAMARGO, 2012; BASSOLI, 2014; 

MORAES e SILVA JUNIOR, 2015). Porém, em geral são poucos os professores que 

utilizam atividades de experimentação no Ensino Médio como apontado por Laburú et 

al. (2016). As justificativas para tal fato vão desde a falta de espaço e equipamentos 

adequados na escola à falta de tempo do professor para preparar tais atividades, 

como apontado por Borges (2002) e Silva (2017).  

Considerando que a tecnologia está cada vez mais presente no nosso 

cotidiano, assim como o interesse visível dos jovens por ela, a utilização de 

componentes retirados do lixo eletrônico (e-lixo) para a construção de experimentos 

pode contribuir para despertar o interesse dos alunos nas aulas de Física auxiliando 

no processo de aprendizagem. A ideia de utilizar componentes retirados do lixo 

eletrônico também se deve ao fato de que do e-lixo podem ser reaproveitados muitos 

componentes que ainda estão em bom estado de funcionamento, possibilitando a 

construção de experimentos quantitativos.  

Alguns trabalhos relatam a utilização do lixo eletrônico para a construção de 

experimentos didáticos, como (SIEVERS JUNIOR et al., 2010; ANDRADE et al., 2012; 

BARRETO e QUEIROZ, 2013). Mas notamos que ainda são poucos os trabalhos 

desenvolvidos nessa área. Como há poucos trabalhos relacionados à utilização do e-

lixo para a construção de experimentos e pelo fato de apresentarem, na maioria das 

vezes, apenas materiais demonstrativos, consideramos interessante avaliar os 

benefícios da construção e utilização de experimentos quantitativos, juntamente com 

a realização de atividades investigativas, visando abordar conceitos físicos. Sendo 

assim, pretende-se investigar neste trabalho como o contato dos alunos com 

experimentos construídos com lixo eletrônico pode contribuir no processo de ensino-

aprendizagem de Física. 
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1.2  Objetivos 

Considerando os pontos apresentados, este trabalho propõe a construção de 

experimentos quantitativos de Física utilizando materiais retirados do lixo eletrônico. 

A montagem desses equipamentos visa contribuir na instrumentação para o ensino 

de Física criando experimentos de qualidade a um custo baixo, juntamente com a 

proposta de atividades investigativas que utilizem tais experimentos.  

1. 2.1 Objetivo Geral 

Avaliar os benefícios da instrumentação e de atividades práticas investigativas 

no ensino de Física. 

1. 2. 2 Objetivos Específicos 

 Desenvolver e utilizar experimentos quantitativos para uma turma do 1º ano do 

Ensino Médio, utilizando uma abordagem de ensino de ciências por 

investigação. 

 Dar utilidade ao lixo eletrônico ao construir experimentos didáticos. 

 Abordar a questão ambiental por meio da utilização da temática do e-lixo. 

 Avaliar se os experimentos contribuíram para aprendizagem dos alunos. 

 Produzir um livro que mostre como montar cada experimento e quais os 

conceitos físicos envolvidos. 

 1.3 Conteúdo e organização deste texto 

Os capítulos iniciais deste texto trazem uma revisão bibliográfica sobre os 

temas que contextualizam esta pesquisa. Assim, o Capítulo 2 apresenta alguns 

tópicos sobre instrumentação para o ensino de Física, descrevendo brevemente os 

principais projetos para o ensino de Física, os objetivos que neles são geralmente 

apresentados para justificar a utilização de atividades experimentais e as 

características dos laboratórios estruturados e não estruturados. O Capítulo 3 aborda 

algumas questões referentes ao lixo eletrônico. O Capítulo 4 contém uma breve 

descrição a respeito do enfoque Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA).  

No Capítulo 5 é apresentado um breve histórico e as características principais do 

Ensino por Investigação. 
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Os demais capítulos descrevem a parte de desenvolvimento e conclusões 

desta dissertação. Dessa forma, o Capítulo 6 descreve a metodologia utilizada 

enquanto o Capítulo 7 apresenta os resultados obtidos. Já o Capítulo 8 apresenta as 

considerações finais do trabalho. 
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CAPÍTULO 2 

INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE FÍSICA 

Podemos considerar que ao utilizar uma determinada instrumentação, ela 

servirá como um instrumento para a mediação no processo de ensino-aprendizagem. 

Pois, segundo Peixoto e Araújo (2014) o processo de ensino é mediado por 

instrumentos didáticos. No mesmo sentido Couto (2009) defende a presença de 

recursos mediacionais moldados de forma a propiciar o aprendizado dos discentes: 

 Na escola, os recursos mediacionais são moldados e utilizados para a 

instrução, e necessita-se determinar as características, estruturas, 

operacionalidade e princípios de elaboração destes recursos, de modo a 

estabelecer o que forma a ação mediada e os recursos mediadores. (COUTO, 

2009, p.11) 

(...) a mediação nas aulas de física se constitui por todos os recursos que o 

professor traz para a situação didática – sejam eles recursos materiais 

(objetos mediacionais), recursos semióticos (gráficos, diagramas, figuras, 

equações), além da linguagem e gestos com os quais as situações 

apresentadas são trabalhadas e desenvolvidas. (COUTO, 2009, p.15) 

Assim, as atividades experimentais, que são consideradas por muitos 

professores como importantes no processo de ensino-aprendizagem, podem servir 

como objeto de mediação. Podemos encontrar na literatura diferentes objetivos para 

a utilização de experimentos, assim como diferentes formas de utilizá-los nas aulas. 

Neste capítulo apresentamos brevemente algumas finalidades para a 

experimentação, as características dos laboratórios tradicionais e laboratórios abertos 

e alguns projetos envolvendo atividades experimentais que desenvolvidos para o 

ensino de Física.  

2.1 Alguns projetos para o ensino de Física1 

Ao longo dos anos foram desenvolvidos em vários países projetos para o 

ensino de Física como mostrado em alguns trabalhos (ALVES FILHO, 2000; 

MOREIRA, 2000; LORENZ, 2008; CHIQUETTO, 2011; PENA, 2012; BARROS, 

                                            
1 Os projetos citados nessa seção podem ser encontrados no endereço eletrônico: 
<http://fep.if.usp.br/~profis/projetos_de_ensino.html  > Acesso em 10 de maio de 2018 

http://fep.if.usp.br/~profis/projetos_de_ensino.html
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CERQUEIRA JÚNIOR e DUTRA, 2015). A chamada “era dos projetos” foi de certa 

forma inovadora, pois antes dela o ensino de Física era baseado no livro de texto, 

como apresentado por Moreira (2000). Ainda segundo esse autor, uma das 

justificativas para o fato dessa “era” ter sido tão efêmera é o fato de que os projetos 

apresentavam de forma muito clara como se ensinar Física, mas não tratavam ou não 

deixavam claro como a aprendizagem aconteceria. A seguir apresentamos 

brevemente alguns projetos. Apresentamos também o Grupo de Reelaboração do 

Ensino de Física (GREF), que não faz parte da “era dos projetos”, mas consideramos 

relevante citá-lo pois ele apresenta uma abordagem com ênfase na Física presente 

no cotidiano. 

2.1.1 Physical Science Study Committee- PSSC 

O PSSC (Physical Science Study Committee) foi desenvolvido em meados da 

década de 50 devido à insatisfação como o ensino de Física nas escolas secundárias 

dos Estados Unidos, como apontado por Moreira (2000). Assim, o PSSC foi um projeto 

em que se buscava que os estudantes assumissem uma participação mais ativa por 

meio de metodologias que aproximassem o ensino de Física de situações do cotidiano 

e das atividades realizadas por cientistas. Segundo Chiquetto (2011) apesar de o 

PSSC ter começado com o objetivo de atrair estudantes e criar cientistas e 

engenheiros, ele se expandiu com o intuito de fornecer uma compreensão mais ampla 

sobre ciência e tecnologia. 

No PSSC, as atividades experimentais eram muito valorizadas, pois se 

acreditava que os alunos só poderiam adquirir conhecimento por meio da realização 

de práticas experimentais de forma ativa próximo ao que um cientista fazia.  Para 

Alves Filho (2000), a proposta metodológica do PSSC foi revolucionária para a época, 

desde a linguagem moderna até o programa de laboratório. Ainda segundo esse autor, 

no acervo de experimentos havia tanto experimentos qualitativos como quantitativos 

que se diferenciavam das tradicionais atividades de demonstração utilizadas para 

verificação de teorias. Outra novidade era a recomendação que os experimentos 

fossem realizados antes da abordagem teórica do conteúdo. 

Esse projeto foi trazido para o Brasil na década de 60, mas segundo Gaspar 

(1997) o projeto foi aplicado em poucas escolas devido a  realidade da infraestrutura 

educacional brasileira e o fato de o material experimental entregue apresentar alguns 

kits incompletos e sem instruções auxiliares. 
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2.1.2 Project Physics Course (Projeto Harvard) 

 Foi um projeto criado nos Estados Unidos a partir da década de 60, fornecendo 

uma alternativa ao PSSC. O objetivo do Projeto Harvard era organizar um curso de 

Física que rompesse com o ensino fragmentado e sequenciado e era “fundamentado 

em princípios históricos e preocupado com as dimensões cultural e filosófica da 

ciência” (PENA, 2012, p.2). 

O projeto apresentava diversos materiais, como textos, filmes, aparelhos e 

testes. Os livros apresentavam o conteúdo em uma perspectiva histórica e os 

experimentos poderiam ser realizados utilizando-se procedimentos diferentes.  

De acordo com Pena (2012), o projeto funcionou bem nos Estados Unidos 

enquanto havia capacitação dos professores para a abordagem contextual, sendo que 

após o cancelamento do treinamento a continuação do projeto se tornou inviável. Esse 

projeto não chegou a ser efetivamente implementado no Brasil (PENA, 2012). 

2.1.3 Projeto Nuffield 

Foi um projeto desenvolvido na Inglaterra no início da década de 60 e procurava 

renovar e atualizar o ensino das disciplinas científicas. O projeto englobava Física, 

Química e Biologia e visava um currículo interessante para o aluno e que fizesse com 

que o estudante compreendesse o que era a Ciência e o que significava ser um 

cientista (ALVES FILHO, 2000). 

Assim como o PSSC, o projeto Nuffield propunha novas metodologias de 

ensino, com foco na experimentação. A abordagem adotada era a aprendizagem por 

descoberta. Segundo Barros, Cerqueira Júnior e Dutra (2015) os resultados 

provenientes da aplicação do projeto na Inglaterra foram abaixo do esperado. O 

projeto não foi implementado no Brasil. 

2.1.4 Projeto Piloto para o Ensino de Física 

Também conhecido como Projeto Piloto, foi um projeto criado pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e pelo Instituto 

Brasileiro de Educação, Cultura e Ciências (IBECC), no início da década de 60 em 

São Paulo. A proposta da UNESCO, segundo Alves Filho (2000), era desenvolver um 

projeto piloto para a melhoria do ensino de Física na América Latina, que utilizasse 

novos métodos e técnicas. 
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As principais características do projeto eram: utilização de experimentos de 

baixo custo, utilização de filmes cinematográficos de curta duração e a instrução 

programada que se baseava na psicologia comportamentalista skinneriana, como 

mostrado por Alves Filho (2000). 

2.1.5 Física Auto Instrutivo (FAI) 

O projeto FAI foi um projeto brasileiro criado pelo Grupo de Estudos em 

Tecnologia de Ensino de Física (GETEF). O projeto foi criado no início da década de 

70 a partir da análise dos problemas ligados ao ensino de Física. 

A metodologia do FAI focava na instrução programada permitindo que o aluno 

trabalhasse no seu próprio ritmo, fazendo com que o papel do professor fosse o de 

orientar as atividades, motivar e avaliar a aprendizagem.  

A utilização do laboratório era opcional e as atividades a serem desenvolvidas 

nele tinham o objetivo de comprovar as leis e teorias estudadas. Entre as justificativas 

apresentadas para o fato de o laboratório ser opcional, estão a falta de material 

didático, infraestrutura das escolas e formação dos professores (ALVES FILHO, 

2000). 

2.1.6 Projeto de Ensino de Física (PEF) 

O Projeto de Ensino de Física foi criado na década de 70 no Instituto de Física 

da Universidade de São Paulo com o intuito de ser um projeto adaptado para a 

realidade das escolas, professores e dos estudantes brasileiros.  

O material disponibilizado incluía livros com teoria e exercícios e kits 

experimentais (CHIQUETTO, 2011). Para os autores do PEF, além do caráter 

motivador, o laboratório auxilia no processo de aprendizagem. O experimento estava 

integrado ao texto, dessa forma, se o aluno não realizasse o experimento a sequência 

ficaria comprometida (PINHO ALVES, 2000). 

2.1.7 Projeto Brasileiro para o Ensino de Física (PBEF) 

Foi um projeto desenvolvido por Rodolfo Caniato na década de 70 que buscava 

a promoção da educação científica. A metodologia utilizada foi desenvolvida pelo 

autor e buscava superar a falta de conhecimento, por parte dos alunos, a respeito dos 

fenômenos físicos, a dificuldade em transpor os conceitos estudados em sala de aula 
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para situações concretas do cotidiano e a inadequação de projetos como o PSSC à 

realidade brasileira (PINHO ALVES, 2000). 

2.1.8 Grupo de Reelaboração do Ensino de Física (GREF) 

Em 1984 foi criado o Grupo de Reelaboração do Ensino de Física (GREF), que 

era composto por professores da rede estadual de São Paulo e professores da 

Universidade de São Paulo. O grupo propôs que o ensino de Física apresentasse 

relações com a experiência cotidiana dos estudantes, além de apresentar a Física 

como um instrumento que auxilia na compreensão e atuação na realidade.  

O material do GREF é destinado ao professor e dividido em três volumes. 

Nessa proposta, inicialmente o professor deve buscar no cotidiano dos estudantes 

informações que tenham relação com o tópico que será ensinado, para depois 

desenvolver o formalismo científico (ALVES FILHO, 2000).  

No caso do GREF, não há nenhum tipo de recomendação diferenciada quanto 

às atividades de laboratório. O professor pode fazer uso de aparelhos e equipamentos 

presentes no cotidiano dos estudantes para a obtenção de dados e complementação 

de sua sequência didática, como apontado por Alves Filho (2000). 

2.2 Objetivos da experimentação 

Como dito anteriormente, podemos encontrar diferentes finalidades para a 

experimentação. Higa e Oliveira (2012) organizaram um quadro com base nas 

informações retiradas do artigo de Salinas de Sandoval e Colombo de Cudmani 

(1992), sobre as diferentes concepções a respeito da utilização do laboratório. Essas 

informações estão no Quadro 1. 

Quadro  1: Concepções sobre o papel do laboratório. 

Atividades 
práticas como: 

Modelo de 
aprendizagem 

Concepção epistemológica Objetivos e características 

Mera ilustração da 
teoria 

Transmissão-
recepção de 

conhecimentos já 
elaborados. Aluno é 

sujeito passivo, 
receptor do 

conhecimento que 
emana do professor. 

Orientação rígida e dogmática. 
Critério de verdade: autoridade 
da teoria, do docente, do livro-

texto. Relação com a realidade: 
Física formal desconectada de 

seus referentes empíricos. 

Verificar princípios e fatos já 
aprendidos, inquestionáveis. 

Aulas teóricas separadas 
das aulas práticas. 

Estratégia de 
descoberta 
individual e 
autônoma 

Aprendizagem por 
descoberta. Aluno é 

indivíduo 
intuitivamente 

questionador, capaz 
de reconstruir o 

conhecimento de 

Conhecimento científico é 
reduzido à elaboração individual 
baseada no senso comum, fruto 
de processo indutivo a partir da 

observação de fatos. 

Atividades não só centradas 
no aluno, mas também 

dirigidas por eles. 
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forma individual e 
autônoma. 

Treinamento dos 
“processos da 

ciência” 

Supõe que os 
métodos da ciência 
são generalizáveis 

através de diferentes 
domínios. 

Supõe-se a existência de um 
“método-científico” como um 

algoritmo, do qual é possível se 
abstrair todo o conteúdo 

conceitual. 

Introduzir os alunos nos 
“métodos da ciência” (receita 

estereotipada). 

Questionamento 
de paradigmas 

Aprendizagem por 
mudança conceitual, 
enfatizando o conflito 

cognitivo. 

Trabalho de questionamento de 
paradigmas. 

 

Investigações 
coletivas em torno 

de situações 
problema 

Modelo construtivista 
de elaboração 

histórica e genética 
do conhecimento 

científico. 

Filosofia da ciência 
construtivista; a construção de 

conhecimento é tentativa de dar 
respostas a situações 

problemáticas; método e 
conteúdo são inseparáveis. 

Tratamento coletivo de 
situações problemáticas 
abertas, significativas, 

interessantes e passíveis de 
serem desenvolvidas, sob 
orientação do professor. 

Fonte: HIGA e OLIVEIRA, 2012, p.79. 

A primeira forma de atividade mostrada no Quadro 1 representa o que muitas 

vezes ocorre no ensino tradicional. As leis e teorias são apresentadas como um 

produto pronto e inquestionável e o papel das atividades experimentais se resume 

apenas em comprovar a teoria. Nesse tipo de abordagem o professor é quem 

geralmente realiza o experimento e os alunos aprendem por memorização e/ou 

repetição. 

No ensino por descoberta, acredita-se que ao interagir com o experimento o 

aluno consiga chegar sozinho às conclusões e aos conceitos científicos relacionados 

ao fenômeno visto. Nesse tipo de abordagem os estudantes planejam e executam o 

experimento, assumindo um papel ativo. 

A terceira abordagem descrita no Quadro 1 diz respeito a mostrar aos 

estudantes as etapas realizadas segundo o “método científico”, fazendo com que os 

discentes se aproximem da prática científica.  

Nas atividades de questionamento de paradigmas, o conhecimento prévio dos 

estudantes é colocado à prova, de forma a propiciar a mudança conceitual. Isso ocorre 

a partir de situações que permitam gerar discussões e questionamentos a respeito 

das teorias prévias do aluno. 

A última abordagem mostrada no quadro se baseia principalmente na 

proposição de situações problemas a serem resolvidas pelos estudantes. Os 

discentes devem trabalhar geralmente em grupos para resolver um problema 

proposto, e devem assumir uma postura questionadora e reflexiva na procura pela 

solução do problema. O problema não pode ser descontextualizado, devendo ser 

interessante e fazer sentido para o aluno. 
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Facilitar a aprendizagem e a compreensão de conceitos está entre os objetivos 

que alunos e professores geralmente associam à utilização do laboratório, 

apresentados por Borges (2002). Para atingir esse objetivo, o autor considera 

importante que o professor faça um planejamento cuidadoso que leve em 

consideração o conhecimento prévio dos alunos, o tempo necessário para a 

realização da prática, além de concentrar a atividade apenas nos tópicos desejados. 

Ressalta-se ainda que o professor deve ter clareza quanto aos objetivos do 

problema em estudo e de quais competências quer desenvolver, de forma que consiga 

definir a melhor abordagem que deve utilizar (Oliveira, 2010) 

2.3 Laboratório Tradicional e Laboratório Aberto 

Existem várias classificações para o laboratório conforme a abordagem e o 

objetivo com que é utilizado. Iremos abordar duas classificações: o Laboratório 

Tradicional o Laboratório Aberto, segundo classificação apresentada por Rosa (2008). 

No Laboratório Tradicional (LT) geralmente temos uma infraestrutura 

laboratorial que conta com equipamentos que permitem a realização de experimentos 

quantitativos, em que o estudante consegue fazer medições e analisá-las. Contudo, 

geralmente esses equipamentos são muito caros, o que dificulta a aquisição por parte 

das escolas. De acordo com o Censo escolar de 2016, apenas 51,3 % das escolas 

brasileiras que oferecem Ensino Médio possuem laboratório de Ciências2. Contudo, 

pouco se sabe sobre a real infraestrutura destes laboratórios. 

O principal objetivo do LT é o de verificar leis e teorias. Nesse tipo de 

abordagem o estudante tem à disposição um roteiro informando os procedimentos 

que ele deve executar para coletar os dados. Após coletar os dados o estudante 

organiza os resultados na forma de gráficos e/ou tabelas, responde a questões 

referentes aos dados obtidos e escreve um relatório onde expõe suas conclusões a 

respeito da prática experimental. 

As principais críticas existentes a esse tipo de abordagem, segundo Borges 

(2002), é o fato de que na maioria das vezes o problema e os procedimentos de 

resolução já são dados pelo professor, cabendo aos estudantes apenas executá-los. 

Além disso, segundo o autor, os estudantes gastam a maior parte do tempo coletando 

                                            
2 Disponível em: 
<http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estatistic
as_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf > Acesso em 24 de março de 2018. 

http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estatisticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/censo_escolar/notas_estatisticas/2017/notas_estatisticas_censo_escolar_da_educacao_basica_2016.pdf
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dados e realizando cálculos para chegar às respostas esperadas, restando pouco 

tempo para a interpretação dos resultados obtidos e do significado da prática. 

No Laboratório Aberto (LA) o aluno deve exercitar a sua capacidade de 

descoberta (ROSA, 2008). Nessa abordagem, geralmente o problema e os materiais 

são fornecidos pelo professor, contudo cabe ao aluno determinar os procedimentos 

para a coleta de dados, assim como as generalizações dos resultados.  

Como apontado por Rosa (2008), essas são apenas duas formas de utilização 

do laboratório didático, que representam os extremos. Entre essas duas abordagens 

existem outras com características específicas e que são utilizadas conforme os 

objetivos que se pretende atingir. 

Ao longo desta dissertação, serão apresentados os referenciais que norteiam 

este trabalho. No que se refere à instrumentação, objeto central deste trabalho, 

apresentaremos propostas de atividades que claramente encontram-se baseadas na 

concepção de Laboratório Aberto. 
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CAPÍTULO 3 

LIXO ELETRÔNICO 

Neste capítulo apresentamos brevemente a concepção sobre o lixo eletrônico 

(e-lixo). Pretendemos evidenciar os motivos para a geração excessiva, as formas de 

obsolescência, as consequências do descarte incorreto e a legislação referente a essa 

forma de lixo que tem crescido anualmente. Assim, pretendemos delinear uma 

correlação entre a questão tecnológica (desenvolvimento de tecnologias), seu impacto 

na sociedade, o problema ambiental, o desenvolvimento de conceitos científico e o 

ensino destes. 

3.1 E-lixo 

A tecnologia tem se desenvolvido rapidamente nas últimas décadas. Cada vez 

mais rápido surgem novos equipamentos e ferramentas que visam tornar mais 

práticas as realizações de determinadas tarefas.  Certamente estes avanços trazem 

benefício a inúmeras áreas, tais como: saúde, educação, comunicações, lazer e 

entretenimento, etc.  

Contudo, a velocidade de descarte de equipamentos eletroeletrônicos também 

tem crescido rapidamente, em grande parte devido à obsolescência programada. 

Essa estratégia geralmente é utilizada pelas indústrias, em que elas preveem o fim da 

vida útil de um equipamento desde o seu desenvolvimento ou realizam melhorias 

técnicas em outras versões do produto de forma que a versão anterior aparente estar 

ultrapassada. 

Há várias formas de um produto se tornar obsoleto, Soares (2017) cita três tipos 

de obsolescência: a funcional, a de qualidade e a perceptiva. A obsolescência 

funcional ocorre quando uma nova tecnologia é introduzida no mercado substituindo 

as existentes, de forma que os novos produtos possuem funcionalidades diferentes, 

como por exemplo, a substituição do VHS pelo DVD (CORREA et al., 2016).  

A obsolescência de qualidade ocorre devido ao fim da vida útil de componentes 

do equipamento, que é reduzida pelo desgaste programado das peças. Como na 
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maioria das vezes a troca de componentes assume um valor muito alto torna-se mais 

conveniente a compra de um novo equipamento ao invés do reparo.  

Já a obsolescência perceptiva ocorre quando se troca um produto em perfeito 

estado de funcionamento por outro que foi lançado recentemente e se apresenta mais 

moderno, com mais funcionalidades ou design inovador.  

Devido a esses fatores tem-se descartado anualmente toneladas de 

equipamentos eletroeletrônicos, que muitas vezes ainda estão em perfeito 

funcionamento. Esse descarte de equipamentos, ou de seus componentes, é 

chamado de lixo tecnológico, lixo eletrônico, ou ainda, e-lixo.  Essa é a forma de lixo 

que mais cresce no mundo atualmente. Segundo o E-Waste World Map3 (Mapa Global 

do e-lixo), em 2016 foram gerados aproximadamente 44,7 milhões de toneladas de 

lixo eletrônico no mundo. 

3.2 Consequências do descarte incorreto do e-lixo 

O crescente consumismo, incentivado por propagandas, e o elevado ritmo de 

produção de novas tecnologias/novos aparatos impactam, por um lado, no consumo 

de matéria prima e por outro no descarte dos aparelhos obsoletos. Assim, o descarte 

inapropriado de produtos eletroeletrônicos constitui um grave problema ambiental, 

tanto pelo volume de material descartado quanto pela composição das partes que 

compõe estes materiais (RODRIGUES, 2007).  

O correto seria que o consumidor entregasse os produtos obsoletos em pontos 

adequados de coleta, pois componentes eletrônicos podem conter materiais e 

substâncias nocivas ao meio ambiente, como exemplo, os metais pesados como o 

mercúrio, o cádmio, o arsênio e o chumbo. Ou seja, o descarte incorreto destes 

equipamentos no meio ambiente causa danos ambientais e à saúde humana, pois as 

substâncias presentes nesses equipamentos podem penetrar no solo e em lençóis 

freáticos podendo contaminar animais e plantas, como afirma Tanaue et al. (2015).  

De acordo com o documento The global impact of e-waste: Addressing the 

challenge4 (O impacto global do lixo eletrônico: Lidando com o desafio), grande parte 

do lixo eletrônico produzido no mundo é exportado ilegalmente para países em 

desenvolvimento. Esse lixo é manuseado por pessoas que procuram retirar metais 

                                            
3 Disponível em:  <https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6341/Global-E-
waste_Monitor_2017__electronic_single_pages_.pdf > Acesso em  27 de novembro de 2018. 
4 Disponível em:  <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---
sector/documents/publication/wcms_196105.pdf > Acesso em 17 de março de 2018. 

https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6341/Global-E-waste_Monitor_2017__electronic_single_pages_.pdf
https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6341/Global-E-waste_Monitor_2017__electronic_single_pages_.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_196105.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_196105.pdf
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preciosos e partes que podem ser recicladas. No entanto, o manuseio inadequado 

potencializa a contaminação destas pessoas e do próprio ambiente. Como exemplo, 

o quadro a seguir mostra uma relação entre algumas das substâncias que podemos 

encontrar em equipamentos eletroeletrônicos e os efeitos que podem causar aos 

seres humanos. 

 

Quadro  2: Efeitos nocivos de substâncias encontradas em equipamentos eletroeletrônicos. 

Substância Onde é encontrada Problemas que pode causar a seres humanos 

Mercúrio 
Computador, monitor e TV 

de tela plana 
Danos no cérebro e fígado. 

Cádmio 
Computador, monitores de 
tubo e baterias de laptops 

Envenenamentos, problemas nos ossos, rins e 
pulmões. 

Arsênio Celulares 
Pode causar câncer no pulmão, doenças de pele e 

prejudicar o sistema nervoso. 

Berílio Computadores e celulares Causar câncer no pulmão. 

Retardantes 
de Chamas 

(BRT) 

Usados para prevenir 
incêndios em diversos 

eletrônicos 

Problemas hormonais, no sistema nervoso e 
reprodutivo. 

Chumbo 
Computador, celular e 

televisão 
Causa dano  ao sistema nervoso e sanguíneo. 

Bário 
Lâmpadas fluorescentes e 

tubos 
Edema cerebral, fraqueza muscular, danos ao 

coração, fígado e baço. 

PVC 
Usados em fios para isolar 

corrente 
Se inalado, pode causar problemas respiratórios. 

Fonte:< http://tecnologia.uol.com.br/ultnot/2008/02/26/ult4213u358.jhtm> Acesso em 17 de março de 
2018. 

3.3 Alternativas para o descarte do e-lixo 

Uma alternativa para os problemas do descarte de lixo eletrônico é a 

reciclagem. Atualmente existem empresas e ONGs que reciclam ou propiciam o 

descarte correto de equipamentos tecnológicos. Como exemplo, podemos citar o 

Centro de Descarte e Reuso de Resíduos de Informática (CEDIR)5, criado na 

Universidade de São Paulo (USP) em 2009. Esse centro recebe equipamentos de 

informática e eletroeletrônicos e faz uma avaliação. Os que podem ser recuperados 

são encaminhados para ONGs e projetos sociais. Quando a recuperação não é 

possível é realizado o descarte adequado. 

Em 2010 foi aprovada a Lei Federal N° 12.305, instituindo a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS), que inclui os resíduos eletrônicos. Essa lei estabelece, 

                                            
5 Mais informações sobre o CEDIR podem ser encontradas no  endereço eletrônico: 
<https://www.ecycle.com.br/435-cedir > Acesso em 20 de novembro de 2018. 
 

http://tecnologia.uol.com.br/ultnot/2008/02/26/ult4213u358.jhtm
https://www.ecycle.com.br/435-cedir


32 

no artigo 33, que os fabricantes, importadores distribuidores e comerciantes de 

produtos eletroeletrônicos devem “estruturar e implementar sistemas de logística 

reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor” (BRASIL, 2010). 

Ainda segundo a Lei 12.305, a logística reversa pode ser entendida como um conjunto 

de ações, meios e procedimentos que possibilitem a devolução dos resíduos aos 

fabricantes, para reaproveitamento ou descarte ecologicamente correto.  

Como já citado nas seções anteriores, muitos equipamentos eletroeletrônicos 

descartados possuem componentes em bom estado de funcionamento. Dessa forma 

propomos considerar a utilização de tais componentes para criar equipamentos que 

possam ser utilizados para suprir a falta de laboratórios nas escolas. Ou seja, o e-lixo 

como fonte de materiais para a confecção de instrumentação dedicada ao ensino de 

Física. 

Como exemplos, podemos citar os componentes que podem ser encontrados 

em um drive de CD (Figura 1) e em um toner de impressora (Figura 2).  

Figura 1- A figura (A) mostra um drive de CD utilizado para a retirada de componentes. Em (B) o drive 

está parcialmente desmontado e em (C) são mostrados os componentes retirados do drive que podem 

ser utilizados na confecção de equipamentos experimentais, motor e engrenagens neste caso. 

 

Fonte: Arquivo dos autores. 

 

Figura 2- Em (A) mostramos um toner de impressora. Em (B) o toner está parcialmente desmontado. 

Por fim, em (C) são vistas as engrenagens e molas úteis. 

 

Fonte: Arquivo dos autores. 
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Como mostrado na Figura 1, entre os componentes encontrados em um drive 

de CD temos um motor e várias engrenagens. Em um toner de impressora (Figura 2) 

podemos encontrar mola, engrenagens e peças que podem servir como polia. Todos 

esses componentes são úteis para a construção de equipamentos experimentais. 

Neste trabalho propomos o uso de componentes retirados do e-lixo para a 

construção de equipamentos que possam ser utilizados em atividades práticas 

relacionadas aos conteúdos de Física, em especial conceitos relacionados à 

Mecânica. No capítulo 6, encontram-se descritos alguns experimentos que abordam 

conceitos cinemáticos. Os componentes que utilizamos foram retirados de drives de 

CDs, discos rígidos (HDs), toners de impressoras, além de um carregador de celular 

para alimentação elétrica. 
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CAPÍTULO 4 

O MOVIMENTO CIÊNCIA, TECNOLOGIA, SOCIEDADE E AMBIENTE (CTSA) 

O movimento CTSA é uma forma de refletir e compreender  as relações entre 

Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Em uma abordagem CTSA “a sociedade 

é o ponto central do processo educativo, e o aluno é, antes de tudo, um cidadão que 

precisa desenvolver habilidades, competências e criticismo” (REBELLO et al., 2012, 

p.3). Neste capítulo apresentaremos uma breve descrição a respeito do enfoque 

CTSA.  

4.1 Breve descrição do enfoque CTSA 

A ciência e a tecnologia estão cada vez mais presentes no cotidiano da 

sociedade. Portanto, faz-se necessário alfabetizar cientificamente os estudantes para 

que possam compreender e tomar decisões frente às situações vivenciadas que 

envolvam a ciência e a tecnologia, como apontado por Santos e Mortimer (2002). Essa 

é a proposta dos currículos com ênfase em Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). 

Os currículos com ênfase em CTSA acrescentam a educação ambiental aos 

propósitos de CTS. Porém, para Santos (2007), desde sua origem o movimento já 

CTS incorporava questões ambientais. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) incluem a relação CTS no ensino, 

justificando que o aprendizado deve proporcionar a interpretação de situações 

naturais e a compreensão de procedimentos e equipamentos do cotidiano (BRASIL, 

2000). Assim, o ensino de Ciências deve visar à formação de cidadãos que saibam 

analisar questões que envolvam ciência, tecnologia e ambiente tomando as melhores 

decisões. 

Contrapondo-se a esta abordagem, na maioria das escolas nota-se um ensino 

de ciências descontextualizado, distante do cotidiano dos alunos. Isso acaba fazendo 

com que os estudantes não percebam a relação entre o que aprendem na sala de 

aula e o seu dia a dia, fazendo com que muitos acreditem que o ensino de ciências se 

resume em memorizar alguns nomes e equações. 

Para Santos (2007) simplesmente incluir questões do cotidiano não garante a 

discussão de aspectos relevantes para a formação de um cidadão crítico e pode não 
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motivar o suficiente os alunos de forma que passem a se interessar por ciências. 

Segundo ele, a contextualização pode ter como objetivos de desenvolver atitudes e 

valores humanos frente a questões sociais, auxiliar no aprendizado de conceitos 

científicos e incentivar os estudantes a relacionar o que aprendem em ciências com 

situações do seu cotidiano. Para isso, o ensino de ciências deve partir de situações 

problemáticas reais, levando os alunos a procurar o conhecimento necessário para 

entender e solucionar tais situações. Esse processo poderá contribuir para o 

desenvolvimento de atitudes e valores, e também da capacidade de julgar qual a 

melhor decisão a ser tomada em situações que vivenciam. 

4.2 O caráter CTSA deste trabalho  

Vários são os temas que podem ser abordados no Ensino Médio baseados no 

enfoque CTSA. Pensando no contexto brasileiro, Santos e Mortimer (2002) citam nove 

temas: 

I. Exploração mineral e o desenvolvimento científico, tecnológico e social;  

II. Ocupação humana e poluição ambiental; 

III. O destino do lixo e o impacto sobre o ambiente; 

IV. Controle de qualidade dos produtos químicos comercializados; 

V. A questão da produção de alimentos e dos alimentos transgênicos; 

VI. O desenvolvimento da agroindústria e a questão da distribuição de terra no 

meio rural;  

VII. O processo de desenvolvimento industrial brasileiro; 

VIII. As fontes energéticas no Brasil; 

IX. A preservação ambiental, as políticas de meio ambiente, o desmatamento. 

(SANTOS e MORTIMER, 2002, p.11) 

Considerando o terceiro tema, podemos abordar a questão do lixo eletrônico, 

proveniente do descarte de equipamentos tecnológicos. Ao utilizarmos esse tema 

podemos proporcionar que os estudantes reflitam a respeito, por exemplo, das 

consequências ambientais provenientes do descarte incorreto do lixo eletrônico e da 

questão do consumismo induzido por propagandas, que resultam na troca de 

equipamentos em bom estado de funcionamento por outros mais modernos.  

Dessa forma, neste trabalho o tema lixo eletrônico foi utilizado procurando 

inserir o enfoque CTSA de forma a permitir uma reflexão da questão social, 

tecnológica e ambiental relacionada ao lixo eletrônico. 
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CAPÍTULO 5 

ENSINO POR INVESTIGAÇÃO 

O ensino por investigação é uma metodologia em que o processo de ensino-

aprendizagem ocorre de forma diferente do ensino dito tradicional. No ensino 

tradicional as aulas são, em sua maioria, expositivas onde o professor apresenta o 

conteúdo discutindo seus aspectos e os alunos acompanham essa exposição de 

forma passiva. Assim, o professor configura-se como um transmissor do 

conhecimento e o aluno um receptor. No ensino por investigação o papel do professor 

passa a ser o de orientador e não de transmissor pois, nessa perspectiva, o aluno tem 

um papel central no processo de aquisição do conhecimento. Neste capítulo 

apresentamos um breve resumo sobre a história do ensino por investigação e as 

principais características dessa metodologia de ensino que constituirá base para a 

elaboração de atividades a serem executadas em nossa pesquisa. 

5. 1 Breve histórico sobre o ensino por investigação 

Como apontado por Rodrigues e Borges (2008), o estudo da ciência começou 

a ser incluído no currículo escolar norte-americano e europeu ao longo do século XIX. 

Isso por conta da sociedade considerar a ciência importante na formação dos 

estudantes devido ao fato de ela oferecer práticas que poderiam permitir chegar a 

conclusões por meio de observações. Ainda segundo os autores, para alguns 

estudiosos da época, o ensino de ciências deveria possibilitar aos estudantes o 

desenvolvimento de uma forma própria de buscar o conhecimento, enquanto outros 

estudiosos julgavam inviável dispensar a maior parte das aulas em descobertas 

autônomas. Para eles, o professor deveria guiar as descobertas utilizando-se de 

investigações orientadas e provendo o material apropriado, além de sugerir o que 

deveria ser observado. 

As atividades com caráter investigativo, que foram denominadas de inquiry, 

foram predominantes na educação americana e receberam grande influência do 

filósofo John Dewey (1859-1952) que assegurava que a experiência e o aprendizado 

estão diretamente relacionados (ZÔMPERO e LABURÚ, 2011). Dewey criticava a 
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forma como a ciência estava sendo ensinada, passando a ideia de um conhecimento 

acabado e que focava no acúmulo de informações, conforme apontado por Rodrigues 

e Borges (2008). John Dewey acreditava que o ensino de ciências deveria auxiliar os 

estudantes a se tornarem pensadores em busca de respostas, participando de forma 

ativa na aquisição do conhecimento (ZÔMPERO e LABURÚ, 2016). 

O fato de o ensino de ciências ter-se direcionado aos valores sociais no início 

do século XX, fez com que o inquiry fosse visto como uma forma de possibilitar aos 

estudantes o aprimoramento de habilidades que permitissem a realização de 

problemas pertinente à época. Porém, a partir de meados do século XX alguns 

segmentos começaram a apontar que o ensino de ciências estava voltado mais para 

o aluno perdendo dessa forma seu rigor acadêmico (ZÔMPERO e LABURÚ, 2011). 

Assim, entre os anos de 50 e 70, o ensino de ciências passou a ter o objetivo 

de formar um número maior de cientistas e desta forma priorizava o desenvolvimentos 

de habilidades como observar e controlar variáveis. Essa nova fase do ensino de 

ciências recebeu grande influência de Joseph Schawb (1909-1988), professor de 

educação e ciências naturais da Universidade de Chicago, que acreditava que os 

professores deveriam utilizar investigações nas aulas de ciências, pois para ele era 

necessário que os alunos aprendessem a chegar às respostas da mesma forma que 

os cientistas fazem. Schawb visava promover o desenvolvimento da nação americana 

e não o desenvolvimento intelectual do estudante, como vinha acontecendo 

(RODRIGUES e  BORGES, 2008). 

Segundo Zômpero e Laburú (2016), muitas críticas surgiram a essa 

metodologia voltada para a formação de cientistas, o que ajudou com que o 

construtivismo começasse a ganhar força em vários países a partir dos anos 70. 

Assim, o ensino de ciências passou a se preocupar em promover aos estudantes a 

passagem das concepções alternativas para o conhecimento científico. Nessa mesma 

época, o movimento CTS (Ciência, Tecnologia, Sociedade) começa a enfatizar a 

importância de tornar os indivíduos capazes de refletir a cerca dos efeitos do 

desenvolvimento científico e tecnológico na sociedade, além de serem capazes de 

resolver problemas práticos do dia-a-dia, como apontado por Rodrigues e Borges 

(2008). Nesse contexto, utilizava-se o inquiry como uma forma de auxiliar os 

estudantes na pesquisa de problemas socioambientais, como por exemplo, 

aquecimento global (ZÔMPERO e LABURÚ, 2016). 
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Como apresentado por Sá (2009), ainda hoje existem várias perspectivas 

sobre o ensino por investigação, assim como vários outros nomes para a prática. De 

acordo com ela, há quem entenda o ensino por investigação como uma prática 

baseada nas atividades dos cientistas, ou como um tipo de atividade específica das 

aulas de ciências, ou ainda, como uma atividade de solução de problemas em que os 

alunos contam com um grau maior de autonomia. 

5. 2 Características do ensino por investigação 

No ensino por investigação são propostas atividades investigativas que 

buscam incentivar a participação ativa dos estudantes com o objetivo de que estes 

adquiram algumas habilidades, como por exemplo, capacidade de argumentar e tomar 

decisões. 

Nesse tipo de ensino é proposto um problema para os alunos resolverem, 

sendo esse problema “uma situação para a qual não existe solução imediata obtida 

pela aplicação de uma fórmula ou algoritmo” (BORGES, 2002, p.303). Assim, os 

alunos são levados a refletir sobre o problema exposto, sendo instigados a elaborar 

hipóteses para a resolução. Para Azevedo (2004), um dos objetivos do ensino voltado 

à resolução de problemas é fazer com que o aluno participe da construção de seu 

conhecimento por meio da interação entre pensar, sentir e fazer. 

Após a proposição do problema, o professor deve instigar os estudantes a 

elaborarem as hipóteses. As hipóteses podem ser identificadas como possíveis 

resoluções para o problema e que possam ser testadas. Definidas as hipóteses, os 

alunos começam a pensar em quais procedimentos devem realizar para resolver o 

problema, quais ferramentas são necessárias, etc. 

Depois de elaborado o plano de trabalho os estudantes iniciam a investigação. 

Nessa fase, são realizados os procedimentos para coletar dados, bem como são feitos 

os registros de variáveis importantes para responder ao problema proposto 

inicialmente. Os estudantes realizam os procedimentos que tinham proposto e 

verificam a necessidade de estabelecer novos procedimentos. 

Os estudantes devem ser incentivados a apresentar suas conclusões. Eles 

podem explicar os resultados obtidos, como resolveram o problema, além de mostrar 

se as proposições iniciais foram confirmadas ou refutadas.  

Essa forma de ensino difere do ensino tradicional principalmente ao conceder 

uma maior liberdade de participação aos alunos no processo de ensino-
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aprendizagem. Pois, diferentemente do ensino tradicional em que o estudante 

acompanha de forma passiva a exposição do professor, no ensino por investigação o 

aluno deve procurar resolver situações práticas, escolhendo como agir para resolvê-

las, elaborando hipóteses, discutindo e explicando. De acordo com Azevedo (2004), 

nesse tipo de atividade o professor deve acompanhar a discussão entre os grupos e 

lançar questões, guiando para a construção do conhecimento científico.  

Oliveira (2010) discute os aspectos das atividades experimentais, apontando 

as principais diferenças das atividades de demonstração, verificação e investigação, 

como exposto no Quadro 3.  

Quadro  3: Principais características das atividades experimentais de demonstração, de verificação e 

de investigação. 

  Tipos de abordagens atividades experimentais 

  DEMONSTRAÇÃO VERIFICAÇÃO INVESTIGAÇÃO 

Papel do 
professor 

Executar o experimento; 
fornecer as explicações 
para os fenômenos. 

Fiscalizar a atividade 
dos alunos; 
diagnosticar e corrigir 
erros. 

Orientar as atividades; 
incentivar e questionar as 
decisões dos alunos. 

Papel do 
aluno 

Observar o experimento; 
em alguns casos, sugerir 
explicações. 

Executar o 
experimento; explicar 
os fenômenos 
observados. 

Pesquisar, planejar e 
executar a atividade; 
discutir explicações. 

Roteiro de 
atividade 
experimental 

Fechado, estruturado e 
de posse exclusiva do 
professor. 

Fechado e estruturado. 

Ausente ou, quando 
presente, aberto ou não 
estruturado. 

Posição 
ocupada na 
aula 

Central, para ilustração; 
ou após a abordagem 
expositiva. 

Após a abordagem do 
conteúdo em aula 
expositiva. 

A atividade pode ser a 
própria aula ou pode 
ocorrer previamente à 
abordagem do conteúdo. 

Algumas 
vantagens 

Demandam pouco 
tempo; podem ser 
integrada à aula 
expositiva; úteis quando 
não há recursos 
materiais ou espaço 
físico suficiente para 
todos os alunos 
realizarem a prática. 

Os alunos têm mais 
facilidade na 
elaboração de 
explicações para os 
fenômenos; é possível 
verificar através das 
explicações dos alunos 
se os conceitos 
abordados foram bem 
compreendidos. 

Os alunos ocupam uma 
posição mais ativa; há 
espaço para criatividade 
e abordagem de temas 
socialmente relevantes; o 
"erro" é mais aceito e 
contribui para o 
aprendizado. 

Algumas 
desvantagens 

A simples observação do 
experimento pode ser 
um fator de 
desmotivação; é mais 
difícil para manter a 
atenção dos alunos; não 
há garantia de que todos 
estarão envolvidos. 

Pouca contribuição do 
ponto de vista da 
aprendizagem de 
conceitos; o fato dos 
resultados serem 
relativamente 
previsíveis não estimula 
a curiosidade dos 
alunos. 

Requer maior tempo para 
sua realização. Exige um 
pouco de experiência dos 
alunos na prática de 
atividades experimentais. 

Fonte: OLIVEIRA, 2010, p.151 
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No Quadro 3, podemos perceber que nas atividades investigativas o aluno 

tem uma participação mais ativa na aula, pois seu papel não se limita a observar ou 

seguir um roteiro de trabalho pré-estabelecido. Enquanto isso, o papel do professor 

não é o de transmitir o conhecimento ou dar respostas prontas, mas sim questionar 

os estudantes de forma a orienta-los na compreensão do conhecimento científico.  

Para Azevedo (2004) as atividades investigativas são um método importante 

no ensino de Física, pois levam os alunos a pensar e aplicar seus conhecimentos 

teóricos e matemáticos em situações novas. Segundo essa autora, o professor deve 

utilizar diferentes atividades investigativas, não necessariamente experimentais. Para 

que a atividade seja considerada investigativa a atuação do aluno não deve ser 

meramente manipulativa ou de observação, ele deve refletir, discutir e explicar, 

aproximando-se assim do trabalho científico. Além disso, a atividade deve fazer 

sentido para o estudante de forma que ele consiga identificar o motivo pelo qual está 

investigando tal situação.  

5. 3 Atividades experimentais baseadas no ensino por investigação 

Carvalho (2010) apresenta uma classificação para os graus de liberdade dos 

estudantes e dos professores em atividades experimentais conforme apresentado no 

Quadro 4.  

Quadro  4: Graus de liberdade do professor/aluno em aulas de laboratório 

 GRAU I GRAU II GRAU III GRAU IV GRAU V 

Problema P P P P A 

Hipóteses P P P A A 

Plano de trabalho P P A A A 

Obtenção de dados A A A A A 

Conclusões P A A A A 

Fonte: CARVALHO, 2010, p.55. 

No grau de liberdade I o aluno segue um roteiro pronto e deve apenas executá-

lo para encontrar os resultados. No grau II, os alunos têm a oportunidade de tirar 

conclusões a partir dos resultados obtidos. No grau III de liberdade, os alunos devem 

elaborar o plano de trabalho que permitirá obter os resultados e chegar a uma 

conclusão. Já no grau de liberdade IV o professor entrega aos alunos apenas o 

problema, assim os estudantes ficam responsáveis pelo trabalho intelectual e 

operacional. No grau V, até o problema deve ser proposto pelos estudantes.  



42 

Na classificação apresentada no Quadro 4 verifica-se que o grau de liberdade 

I praticamente não explora o potencial das atividades experimentais, pois os alunos 

operam as atividades de forma mecânica seguindo as etapas definidas pelo professor, 

muitas vezes não se preocupando em refletir acerca do significado e das implicações 

provenientes dos resultados obtidos. Dessa forma, a atividade, apesar de ser 

quantitativa se assemelha muito às atividades demonstrativas que objetivam ilustrar 

e/ou confirmar leis ou teorias. Por outro lado, um excesso de liberdade como 

evidenciado no grau V, pode trazer resultados adversos como aumentar o tempo 

gasto na execução da atividade ou ainda inviabilizar sua realização visto que os alunos 

podem não conseguir traçar estratégias adequadas para tal propósito.  

A relação entre atividades investigativas e as práticas de laboratório é discutida 

por Pérez e Castro (1996). Para esses autores, as práticas de laboratório devem ser 

modificadas passando a constituir atividades de investigação, deixando de ser apenas 

ilustrações dos conhecimentos transmitidos. Ainda segundo eles, uma atividade de 

laboratório que pretenda se aproximar de uma investigação científica deve abordar 

diversos aspectos não se limitando a ser um trabalho apenas experimental. Entre os 

aspectos citados por estão: 

 Apresentar problemas abertos com um nível de dificuldade adequado, 

possibilitando assim que os estudantes compreendam o problema e possam 

tentar resolvê-lo. 

 Promover a reflexão acerca do problema de forma que consigam perceber a 

relevância do problema proposto fazendo com que este não seja 

descontextualizado. 

 Elaborar hipóteses para a resolução dos problemas, tentando fundamentar tais 

hipóteses com os conhecimentos prévios e se atentando ao controle de 

variáveis. 

 Conceder total importância ao planejamento da atividade experimental pelos 

estudantes e, se possível, integrar a atividade ao uso de tecnologias atuais. 

 Fazer a análise dos resultados de forma a contrastar os resultados com os 

conhecimentos prévios de forma a promover a mudança conceitual. 

 Potencializar o caráter coletivo do trabalho científico ao organizar grupos de 

trabalho para a investigação e facilitando a interação entre várias equipes. 
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 Fazer com que os estudantes percebam que o resultado encontrado por 

apenas uma pessoa ou equipe não é suficiente para validar ou refutar uma 

hipótese. (PÉREZ E CASTRO, 1996). 

No caso do nosso trabalho optamos por utilizar os equipamentos montados 

com e-lixo em atividades com caráter investigativo por considerar que esse tipo de 

atividade pode proporcionar um melhor aprendizado para os estudantes do que 

apenas atividades em que os discentes seguem um roteiro pré-estabelecido. Assim, 

julgamos que as atividades utilizadas neste trabalho estão mais próximas do grau de 

liberdade IV mostrado no Quadro 4. Apenas o problema experimental foi proposto, 

ficando a cargo dos estudantes elaborarem as hipóteses, o plano de trabalho, analisar 

os resultados e elaborar as conclusões, conforme será relatado no capítulo 6. 
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CAPÍTULO 6 

METODOLOGIA 

 Neste capítulo apresentamos como a pesquisa foi desenvolvida. Primeiramente 

é feita uma descrição sucinta a respeito do local de aplicação e dos participantes. 

Depois são descritas as atividades desenvolvidas, as ferramentas utilizadas para a 

coleta e análise de dados e, por último, é feita uma breve descrição do produto 

educacional relacionado a esta pesquisa. 

6.1 Descrição do contexto e dos participantes da pesquisa 

A pesquisa relatada nessa dissertação teve uma abordagem qualitativa e foi 

realizada em uma escola estadual na cidade de Congonhas, em Minas Gerais. Essa 

escola atende a Ensino Médio e Educação Profissional e está situada em um bairro 

próximo ao centro da cidade, recebendo alunos de diferentes bairros. A instituição tem 

aproximadamente 1200 alunos matriculados nas turmas de Ensino Médio. 

Com relação aos ambientes de aprendizagem, a escola possui duas quadras 

poliesportivas, biblioteca, laboratório de Ciências e laboratório de informática. O 

laboratório de Ciências possui poucos equipamentos relacionados aos conteúdos de 

Física, além do que grande parte dos equipamentos existentes apresenta defeito. O 

espaço do laboratório é pequeno tendo em consideração que as turmas têm em média 

35 alunos. Esses fatores fazem com que ele raramente seja utilizado pelos 

professores da escola. 

Iniciamos a pesquisa após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto e da assinatura dos termos de 

consentimento e assentimento por parte dos participantes da pesquisa. O professor 

que foi convidado a participar da pesquisa aceitou prontamente, contudo preferiu que 

a pesquisadora conduzisse as aulas.  

Participaram da pesquisa 33 estudantes de uma turma de 1º ano do Ensino 

Médio, acompanhados pelo professor de Física da turma. A escolha dessa turma 

levou em consideração o fato de que já haviam estudado conceitos de cinemática e 
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dinâmica, contudo não haviam estudado movimento circular que era um dos temas 

relacionados aos experimentos que seriam utilizados. 

O primeiro contato da pesquisadora com os estudantes foi para apresentar o 

projeto, esclarecendo o propósito de sua execução, temática e metodologia aplicada. 

Após ter sido esclarecido que a participação era facultativa e não geraria qualquer 

penalização ao estudante que não quisesse participar, foi entregue os termos de 

consentimento livre esclarecido (TCLE) e os termos de assentimento (Apêndices C e 

D respectivamente). Nesse encontro também ocorreu uma discussão a respeito do 

lixo eletrônico (buscando o enfoque CTSA) e seus impactos para o meio ambiente, 

explorando também a questão da obsolescência. 

6. 2 Descrição dos equipamentos experimentais e das atividades 

Visando abordar temas curriculares do conteúdo de mecânica, foi desenvolvida 

uma sequência de atividades, conforme Apêndices E, F, G e H. Essa sequência é 

composta por três atividades e utiliza dois equipamentos criados com lixo eletrônico 

com os quais podemos abordar temas como movimento circular, movimento retilíneo 

uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, aceleração angular e momento 

de inércia. Ressaltamos que antes da elaboração das atividades, foram 

confeccionados os equipamentos.   

Para idealização e confecção dos equipamentos experimentais primeiramente 

reunimos alguns equipamentos eletrônicos (drives e HDs retirados de computadores, 

timer de máquina de lavar roupas, tonners de impressoras, etc) que não eram 

utilizados e que seriam ou já tinham sido descartados e, portanto, eram considerados 

e-lixo. Desmontamos esses equipamentos e a partir da análise dos componentes 

encontrados começamos a idealizar os equipamentos experimentais. Na idealização, 

optamos por desenvolver experimentos relacionados ao conteúdo de mecânica. Todo 

o processo de desmontagem dos equipamentos eletrônicos e de montagem dos 

equipamentos experimentais foi fotografado para a confecção de tutorias. Depois de 

elaborados, testamos os equipamentos experimentais e escolhemos dois deles para 

utilizarmos com uma turma de alunos do Ensino Médio.  

Cabe ressaltar duas coisas quanto aos equipamentos montados: a primeira é 

que para o desenvolvimento dos dois equipamentos descritos nesse texto não nos 

baseamos em nenhum outro equipamento, porém, podem existir equipamentos 

similares disponíveis no mercado. A segunda, é que abordamos apenas alguns 
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conceitos com os equipamentos, mas eles podem ser utilizados para abordar outros 

conceitos. Ou seja, os equipamentos desenvolvidos apresentam outras 

potencialidades que não foram exploradas nesse trabalho. 

O primeiro equipamento, mostrado na Figura 3, é composto por uma base de 

madeira onde são afixados um motor, duas engrenagens de raios diferentes, um 

resistor variável e uma polia. As engrenagens foram retiradas de cartuchos de 

impressoras e o motor foi retirado de um HD. Para fazer a alimentação elétrica do 

motor foi utilizado um carregador de celular.  

As duas engrenagens estão acopladas, sendo que uma delas está acoplada ao 

motor. Um eixo é colocado no centro das duas engrenagens. Um cordão, feito com 

um fio fino de costura, que tem um pedaço de fita adesiva vermelha colada, é colocado 

com uma extremidade no eixo de uma das engrenagens e a outra extremidade na 

polia. Ao ligarmos o motor, as duas engrenagens giram. Como o cordão está ligado a 

uma das engrenagens, ela faz com que o cordão se desloque. 

Figura 3-  Montagem experimental para o estudo de movimento de translação e sua relação com os 

diferentes acoplamentos de engrenagens. 

 

Fonte: Arquivo dos autores. 

Devemos acoplar o cordão ao eixo de uma das engrenagens, ligar o 

equipamento e observar o movimento marcando o tempo necessário para que o ponto 

vermelho do cordão complete uma volta. Depois desligamos o equipamento, 

acoplamos o cordão a outra engrenagem e fazemos a mesma verificação. Como o 

intervalo de tempo para que o cordão dê uma volta é muito pequeno, podemos 

considerar um número maior de voltas para facilitar o cálculo do tempo.  

O intervalo de tempo de uma volta será diferente para cada acoplamento. 

Quando acoplamos o cordão ao eixo da engrenagem de menor diâmetro, o tempo de 
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uma volta será menor do que quando acoplamos o cordão a engrenagem de maior 

diâmetro.  

Para efeito de entendimento deste texto, explica-se que a velocidade com que 

cada engrenagem faz o cordão se mover depende do diâmetro de cada uma. Pontos 

que se localizam nas extremidades das duas engrenagens giram com a mesma 

velocidade tangencial. Porém, como estas possuem diâmetros distintos, giram com 

diferentes velocidades angulares. Como realiza mais voltas por intervalo de tempo, a 

engrenagem menor fará com que o cordão se desloque mais rapidamente. 

O segundo experimento, Figura 4, é composto por uma haste de madeira fixada 

a uma base também de madeira. Um disco magnético (retirado de um HD) é preso na 

extremidade da haste. No centro do disco é colado um pedaço cilíndrico de madeira, 

sendo que nesse pedaço de madeira é fixado um fio. Na extremidade desse fio é 

colocado um suporte para que sejam colocadas as massas. Ao colocar as massas no 

suporte, elas descem fazendo com que o disco magnético gire. 

Para efeito de compreensão das atividades propostas para o segundo 

experimento, vamos descrever brevemente o funcionamento do equipamento. Para 

fazer com que o disco magnético gire ou alterar sua rotação, devemos considerar o 

momento de inércia do disco. O momento de inércia pode ser entendido como a 

dificuldade para alterar o estado de movimento de um corpo em rotação, sendo que 

seu valor depende da distribuição da massa em torno do eixo de rotação. Assim, 

quanto maior for o momento de inércia de um objeto, mais difícil será fazê-lo girar ou 

alterar sua rotação. No caso do equipamento, quanto maior for a massa colocada no 

gancho ligado indiretamente ao disco, maior será o torque aplicado e maior será a 

velocidade de rotação do disco, e, consequentemente menor será o tempo de queda. 
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Figura 4- Montagem experimental para estudo de movimento uniformemente variado (MUV). 

 

Fonte: Arquivo dos autores. 

 

Reproduzimos mais três montagens de cada um dos equipamentos 

experimentais escolhidos e elaboramos uma sequência de atividades relacionadas a 

esses equipamentos. Elaboramos quatro montagens de cada experimento com o 

objetivo de que os estudantes trabalhassem em grupos de forma a propiciar a 

interação e promover a troca de ideias entre eles, pois, como discutido por Carvalho 

(2013), os alunos tem mais facilidade de comunicação entre seus pares e consideram 

mais fácil propor uma ideia para o colega do que para o professor. Eles utilizaram os 

experimentos descritos anteriormente para resolver as atividades propostas que serão 

descritas a seguir. As atividades foram conduzidas pela pesquisadora e o professor 

regente da turma acompanhou e auxiliou no processo de orientação aos grupos. 

Foram utilizadas quatro horas/aula para a aplicação das atividades. 

6. 2.1 Primeira Atividade 

Inicialmente foi solicitado que os estudantes se organizassem em quatro 

grupos. Depois que os grupos foram formados apresentou-se a proposta de trabalho 

explicando a questão-problema que eles deveriam resolver. A pesquisadora informou 

que antes, durante e após a resolução da questão-problema eles deveriam fazer 

algumas anotações conforme descrito nos guias didáticos que lhes foram entregues. 

O primeiro equipamento foi apresentado e proposto aos grupos que fizessem 

um desenho da montagem e explicassem o funcionamento do equipamento, sem ligá-

lo.  
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Em seguida, o funcionamento do equipamento foi explicado brevemente e o 

seguinte problema foi proposto: “Qual engrenagem fará o objeto colado no fio se 

deslocar mais rapidamente? Por quê?”. 

Inicialmente os estudantes elaboraram hipóteses, indicando a argumentação 

que eles julgavam responder à questão proposta. Depois de levantadas as hipóteses, 

os alunos elaboraram o plano de trabalho, que é basicamente a forma como tentariam 

resolver o problema proposto.  

A seguir os estudantes manusearam o equipamento, de acordo com o plano de 

trabalho elaborado, anotando os dados obtidos e verificando a necessidade de alterar 

ou adequar o plano. Após resolverem o problema, eles deveriam anotar as 

conclusões, apresentando seus resultados, explicitando como resolveram o problema, 

explicando se as hipóteses iniciais foram comprovadas e o que foi possível concluir. 

Por fim, eles deveriam citar exemplos de equipamentos ou situações do cotidiano que 

tivessem relação com o experimento utilizado.  

6. 2.2 Segunda Atividade 

Na segunda atividade, foi tratado o movimento circular na bicicleta. 

Primeiramente foi apresentada uma figura mostrando como é feita a transmissão de 

movimentos na bicicleta. Os estudantes deveriam responder a duas questões 

presentes no roteiro. A primeira questão pedia que os estudantes estabelecessem 

uma relação entre o número de voltas efetuado pela coroa com a distância percorrida 

pela bicicleta. Já a segunda questão solicitava que os estudantes mostrassem uma 

forma de calcular a velocidade da bicicleta analisando apenas o movimento da coroa.  

A última questão apresentava resumidamente o sistema de marchas de uma 

bicicleta e pedia que os estudantes fizessem uma relação entre duas marchas 

propostas e a relação delas com a velocidade da bicicleta e facilidade em pedalar. As 

questões envolviam conceitos muito similares aos que foram observados com o 

experimento da atividade anterior. 

6. 2.3 Terceira Atividade 

Para a realização da terceira atividade a pesquisadora apresentou para a turma 

duas esferas (chumbadas utilizadas para pesca) e perguntou-lhes o que aconteceria 

com o tempo de queda se elas fossem soltas da mesma altura e ao mesmo tempo. 
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Depois foi apresentado o segundo equipamento e foram propostos os problemas a 

seguir: 

 I. “O tempo de queda é o mesmo para uma esfera colocada no equipamento e 

uma esfera solta? Por quê?”  

II. “O que acontece com o tempo de queda à medida que aumentamos a massa 

colocada no equipamento? A velocidade é a mesma em qualquer ponto da queda?” 

Inicialmente os estudantes levantaram as hipóteses e depois elaboraram o 

plano de trabalho. Também foi pedido que os estudantes calculassem a velocidade 

das esferas em diferentes pontos da trajetória. Para isso eles poderiam utilizar a tabela 

elaborada com o software Tracker6 que estava disponível no roteiro. 

A seguir os estudantes começaram a manipular o equipamento, de acordo com 

o plano de trabalho elaborado, anotando os dados obtidos. Após resolverem o 

problema eles deveriam anotar as conclusões. 

Por último, os alunos deveriam citar as semelhanças e diferenças entre o 

equipamento utilizado na primeira atividade e o equipamento utilizado na terceira 

atividade. 

6.3 Instrumentos de coleta de dados 

Para as avaliações e ponderações, por parte dos pesquisadores, foram 

utilizadas as seguintes ferramentas de coleta de informações: caderno de campo da 

pesquisadora, gravações de vídeo e os materiais elaborados pelos estudantes. No 

entanto, as gravações de vídeo não foram utilizadas na análise dos dados.  

Para a análise das informações coletadas, foi aplicada a Análise de Conteúdo, 

que será brevemente descrita na próxima seção.  

6.4 Análise de dados 

Nesta seção apresentamos uma descrição sucinta da técnica de Análise de 

Conteúdo, baseando-nos principalmente nos estudos de Bardin (1977). Ao longo da 

seção serão apresentadas também as fases que compõe essa técnica que foi utilizada 

para análise dos dados obtidos nesta pesquisa. 

                                            
6 O Tracker é um software que faz a análise de vídeos e imagens, permitindo que sejam elaborados 
gráficos e tabelas com os dados obtidos. O download do software pode ser feito no endereço 
eletrônico: <https://physlets.org/tracker/> Acesso em 18 de agosto de 2018. 

https://physlets.org/tracker/
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6.4.1 Breve descrição da Análise de Conteúdo 

A Análise de Conteúdo pode ser entendida como “um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações” (BARDIN, 1977, p.31).  Assim, essa metodologia de 

pesquisa pode ser utilizada para descrever e interpretar diferentes tipos de textos e 

falas, levando a descrições sistemáticas que auxiliam a compreender os significados 

em um nível que vai além da leitura comum (MORAES, 1999). 

Entre as técnicas utilizadas na  Análise de Conteúdo estão  análise categorial, 

análise de avaliação, análise de enunciação, análise da expressão, análise das 

relações e a análise do discurso. A escolha de qual dessas técnicas utilizar depende, 

dentre outras coisas, do tipo de pergunta que o pesquisador elaborou e do tipo de 

conhecimento que se pretende gerar a partir da pesquisa em questão, como apontado 

por Cavalcante, Calixto e Pinheiro (2014). 

Segundo Bardin (1977) na utilização da Análise de Conteúdo, objetiva-se 

ultrapassar a incerteza e enriquecer a leitura. Sendo que ultrapassar a incerteza é 

verificar se a leitura que fizemos de um determinado documento é válida e se pode 

ser partilhada por outras pessoas. Já o enriquecimento da leitura, diz respeito ao fato 

de que uma leitura mais atenta nos propicia uma melhor compreensão dos elementos 

presentes da mensagem, do que uma leitura despretensiosa. 

Segundo Oliveira (2008) alguns conceitos auxiliam no desenvolvimento da 

análise de conteúdo: 

 Objetividade: As categorias devem ser definidas com clareza de forma que 

outros pesquisadores possam verificar e reproduzir a mesma análise.  

 Sistematicidade: na análise o pesquisador deve considerar tudo que vem do 

problema que está sendo estudado e fazer a análise conforme as categorias 

definidas. 

 Conteúdo Manifesto: o pesquisador deve abordar apenas o que de fato foi 

enunciado e não o que ele considera saber sobre o problema. Sendo assim, a 

mensagem deve ser analisada em si mesma de forma que as extrapolações 

sejam feitas efetivamente no conteúdo observado. 

 Unidades de Registro: são unidades de recorte a partir da qual o conjunto do 

texto é segmentado para ser analisado. A Unidade de Registro pode ser 

definida por frases, palavras, parágrafos, entre outros, que contenha uma 

declaração completa a respeito do objeto estudado.  



52 

 Unidades de Contexto: são segmentos de texto que possibilitam compreender 

o significado da unidade de registro, colocando-as novamente em seu contexto. 

 Construção de Categorias: é a ação de classificar os elementos que integram 

um conjunto. Os elementos são reagrupados conforme um conjunto de 

critérios. 

 Análise Categorial: o texto é classificado conforme a frequência de aparição 

dos itens de sentido. 

 Inferência: por meio da inferência presume-se uma proposição em razão de 

sua correlação com outras proposições já aceitas como verdadeiras. 

 Condições de Produção: campo de determinações dos textos que resulta na 

compreensão superficial dos textos e fatores que determinam as suas 

características. 

6.4. 2 Fases da Análise de Conteúdo 

O método de Análise de Conteúdo pode ser dividido em três fases: pré-análise, 

exploração do material e o tratamento dos resultados. A pré-análise, segundo Bardin 

(1977): 

“É a fase de organização propriamente dita. Corresponde a um período de 

intuições, mas, tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias 

iniciais, de maneira a conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento das 

operações sucessivas, num plano de análise.” (Bardin, 1977, p. 95) 

Assim a pré-análise é a fase em que o material é organizado. Por meio de uma 

leitura flutuante selecionam-se os documentos que serão utilizados. A leitura flutuante, 

como apresentado por Cavalcante, Calixto e Pinheiro (2014), exige que o pesquisador 

tenha um contato direto com o material coletado de forma a propiciar a percepção de 

relações entre as hipóteses iniciais, as hipóteses decorrentes e teorias ligadas ao 

tema. Posteriormente são elaborados os indicadores que serão utilizados na 

interpretação dos dados e é feita a preparação do material.  

Para a constituição do corpus (conjunto de documentos que será analisado) 

devem-se seguir algumas regras, como as apresentadas a seguir: 

 Regra da exaustividade: não se pode deixar fora da análise nenhum elemento 

que faça parte do corpus definido. 
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 Regra da representatividade: a análise pode ser representada com uma 

amostra desde que o material permita isso. A amostra deve ser uma parte 

expressiva do conjunto inicial, permitindo assim que os resultados possam ser 

generalizados ao todo. 

 Regra da homogeneidade: os documentos escolhidos devem atender a 

critérios precisos de escolha, sendo, portanto homogêneos. 

 Regra da pertinência: os documentos escolhidos devem ser adequados ao 

objetivo levantado pela pesquisa. 

Na segunda fase, denominada exploração do material, é feita uma análise mais 

detalhada dos documentos, por meio da qual são identificadas palavras-chaves que 

ajudarão à categorização. Após a análise de quais palavras ou expressões são mais 

relevantes o material será dividido em categorias. Moraes (1999) diz que as categorias 

devem ser pertinentes aos objetivos da pesquisa. De acordo com Bardin (1977) “a 

categorização tem como primeiro objetivo fornecer, por condensação, uma 

representação simplificada dos dados brutos” (p. 119). 

A última fase consiste na interpretação dos dados e elaboração das inferências. 

Para facilitar a análise das informações coletadas podem ser utilizados quadros e 

tabelas. 

“O analista, tendo à sua disposição resultados significativos e fiéis, pode 

então propor inferências e adiantar interpretações a propósito dos objetivos 

previstos, ou que digam respeito a outras descobertas inesperadas.” (Bardin, 

1977, p. 101) 

A Análise de Conteúdo foi a técnica utilizada para analisar os dados obtidos 

nesta pesquisa, principalmente na análise dos materiais escritos pelos estudantes. 

Foram elaboradas categorias de forma a classificar respostas ou ações dos discentes, 

como será descrito no capítulo 7. 

6.5 Descrição do produto educacional 

Como produto educacional, relacionado a essa pesquisa, foi produzido um livro 

contendo alguns experimentos quantitativos montados com componentes retirados de 

lixo eletrônico. Esses experimentos abordam conceitos físicos, em particular, da 

cinemática. 
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No livro fazemos uma breve discussão sobre e-lixo, descrevemos o passo a 

passo das montagens, identificamos os conceitos físicos relacionados aos 

experimentos, e apresentamos sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas 

com os equipamentos propostos.  

Os experimentos que confeccionamos podem ser utilizados de diferentes 

formas (Laboratório Tradicional ou Aberto) e com diferentes finalidades 

(motivacionais, ilustrativas, demonstrativas, quantitativas, etc). Porém, partindo-se da 

premissa de que, dependendo do objetivo que se pretende alcançar, apenas uma 

análise qualitativa pode ser insuficiente, os instrumentos foram idealizados para serem 

utilizados de forma quantitativa.  

Considerando que atualmente computadores e smartphones estão acessíveis 

a grande parte da população, pode-se utilizar aplicativos presentes nesses 

equipamentos para aquisição de dados e medições no laboratório. Segundo Vieira 

(2013) os smartphones e tablets “já trazem de fábrica uma variedade de sensores, 

capazes de medir diretamente grandezas físicas importantes” (VIEIRA, p.10, 2013), 

dentre os quais, podemos citar o acelerômetro, giroscópio, microfone e a câmera 

fotográfica e de vídeo. Ao realizar filmagens dos experimentos pode-se utilizar 

softwares de videoanálises como o Tracker (BEZERRA JR et al., 2012), por exemplo. 

O Tracker permite a análise de vídeos, com cenas estáticas ou dinâmicas, e a 

mensuração de grandezas físicas, como distância, tempo, velocidade e aceleração. 

Com base nestas medições, o software organiza tabelas que podem ser utilizadas 

para a construção de gráficos. Além da análise dos vídeos, o Tracker possui recursos 

de modelagem computacional o que permite a combinação de simulações 

computacionais aos experimentos realizados e tratados no software.  

É importante ressaltar que o acesso a instrumentos de medição, utilizando 

recursos computacionais e aplicativos para celular, permite a realização de 

experimentos quantitativos precisos sem ocasionar em custos proibitivos ou 

inacessíveis ao professor ou aluno. 
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CAPÍTULO 7 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo apresentamos os dados obtidos por meio das respostas 

apresentadas pelos grupos nos guias didáticos e pelas anotações feitas no caderno 

de campo da pesquisadora. Utilizando a técnica de Análise de Conteúdo (BARDIN, 

1977) foram elaboradas sete categorias para classificação das respostas e atitudes. 

As categorias elaboradas são apresentadas no Quadro 5. 

 

Quadro  5: Categorias elaboradas para análise dos dados. 

Categoria I Interação com o equipamento 

Categoria II Interação entre os pares 

Categoria III Utilização de conceitos físicos 

Categoria IV Formulação de hipóteses 

Categoria V Entusiasmo/motivação/ interesse 

Categoria VI Estabelecer correlações entre ciência e tecnologia 

Categoria VII Estabelecer relação da atividade prática com a questão ambiental. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Essas categorias foram elaboradas após a leitura preliminar dos dados obtidos. 

Ao longo da descrição dos resultados classificamos algumas respostas ou atitudes de 

acordo com as categorias listadas no quadro anterior. 

7.1 Análise da primeira atividade 

Os estudantes se organizassem em quatro grupos. Foi entregue a cada grupo 

o primeiro equipamento experimental, juntamente com um guia didático, e os 

estudantes foram instruídos a observarem o equipamento sem ligá-lo. Então, foi 

solicitado que descrevessem como era a montagem e explicassem resumidamente 

seu funcionamento.  
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Todos os grupos desenharam a montagem, sendo que os grupos 1 e 3 além 

do desenho descreveram os materiais utilizados. A seguir são apresentadas as 

descrições dos grupos 1 e 3 e o desenho elaborado pelo grupo 2 (Figura 6). 

Grupo 1: “Contém três pedaços de madeira, três engrenagens, fios, cola 

quente, um resistor e uma fita métrica, um motor e três pregos, um carregador.”  

Grupo 4: “Pedaços de madeira, 3 engrenagens, linha, uma bateria, fita 

métrica. Carregador de celular.”  

Figura 5- Desenho elaborado pelo Grupo 2. 

Fonte: Arquivo dos autores. 

 

Foi possível observar que alguns grupos perceberam a origem de pelo menos 

um dos materiais utilizados (carregador de celular), evidenciando a questão do e-lixo. 

Porém, nenhum dos grupos descreveu o funcionamento do equipamento. Embora 

houvesse a predefinição de 10 minutos para esta exploração, alguns grupos 

demoraram muito nessa primeira atividade enquanto outros avançaram para a etapa 

seguinte. 

Cabe ressaltar que devido ao fato dos grupos avançarem em tempos 

diferentes, a pesquisadora e o professor da turma foram orientando os grupos 

separadamente sobre cada etapa do trabalho e auxiliando nas dúvidas que surgiam. 

O problema foi apresentado e os alunos deveriam discutir com seus respectivos 

grupos para elaborar as hipóteses (com o equipamento ainda desligado). A seguir são 

apresentadas hipóteses elaboradas pelos quatro grupos: 
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Grupo 1: “A engrenagem menor fará rodar mais rápido, seus dentes são 

maiores e devido ao tamanho seu tempo para completar uma volta seria 

menor.” 

Grupo 2: “O eixo da engrenagem menor (branca) é menor do que o da 

engrenagem maior (preta) e quanto menor o eixo, maior a velocidade.” 

Grupo 3: Na atividade escrita, o grupo apresentou a seguinte hipótese 

consensual dos membros: “Se ligar a corda na engrenagem maior ela vai rodar 

mais devagar do que se ligar a menor.” Contudo, durante  formulação, alguns 

membros insistiram em outros encaminhamentos, tais como: 

Estudante A e B: “As duas. Por que as duas estão interligadas uma na outra”. 

(frase transcrita no caderno de campo da pesquisa) 

Estudante C: “A menor por ela estar diretamente ligada ao motor” (frase 

transcrita no caderno de campo da pesquisa) 

Grupo 4: “A pequena é mais rápida pois dará mais voltas por ser menor, assim 

se desenvolve mais rapidamente.” 

Os estudantes discutiram bastante a respeito do problema. Em particular, o 

grupo 3 estava bem dividido. Alguns integrantes do grupo acreditavam que as duas 

engrenagens fariam o ponto se mover com a mesma velocidade, enquanto outros 

achavam que seria a engrenagem menor por ela estar diretamente ligada ao motor e 

ainda outros achavam que seria a engrenagem menor devido ao seu tamanho. A 

questão proposta fomentou a discussão e argumentação pelos membros do grupo. 

Um consenso foi encaminhado no momento em que alguns integrantes do grupo 

optaram por movimentar as engrenagens com as mãos, observar o movimento e 

verificar a consistência do seu raciocínio utilizado no convencimento dos colegas. 

Cabe descrever que esta mesma estratégia foi utilizada por outros grupos que 

também manipularam o equipamento visando observar o movimento das partes. 

Durante essa etapa pudemos observar ações e/ou atitudes que podem ser 

inseridas nas categorias I (interação com o equipamento) e II (interação com os 

pares). A discussão entre os estudantes, como apresentado por Oliveira e Carvalho 

(2005), é importante para gerar, esclarecer e compartilhar ideias entre os membros 
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do grupo, o que faz com que os alunos elaborem os seus pensamentos aumentando 

a compreensão sobre o tema discutido. 

Outra observação pertinente retrata a dificuldade que todos os grupos tiveram 

em escrever aquilo que estavam dizendo. De maneira geral, observamos que a 

argumentação oral dos alunos é melhor elaborada do que a escrita. Imaginamos que 

um dos fatores que contribui com essa dificuldade é o fato de os estudantes, que 

participaram da pesquisa, não estarem acostumados à realizar atividades que os 

instigue a elaborar hipóteses, discutir e explicar os resultados. Segundo Oliveira 

(2009, p.34), “escrever demanda uma carga cognitiva muito maior do que argumentar 

oralmente sobre um fenômeno estudado”. Dessa forma, o processo de escrever aquilo 

que dizem, faz com que os alunos tenham que refletir e aprimorar o seu pensamento. 

Observamos que todos os grupos concluíram que a engrenagem menor faria o 

cordão se deslocar mais rapidamente. Contudo, os grupos se utilizaram de diferentes 

argumentos. Os grupos 1 e 4 explicam que isso acontece porque o tempo que a 

engrenagem menor leva para dar uma volta é menor que o da engrenagem maior. O 

grupo 2 apoia sua conclusão no conceito de velocidade. Curiosamente, o grupo 3, 

onde a discussão foi mais intensa, apresentou uma hipótese sem justificativa. Talvez 

esse fato indique que os membros se convenceram pela observação da 

movimentação das peças, mas não houve consenso sobre o entendimento do 

movimento que observavam. Nesse sentido, nota-se ainda que as proposições feitas 

pelos estudante A, estudante B e estudante C, contém elementos que visam justificar 

as hipóteses por estes inicialmente defendidas. Contudo, diante da observação e 

objetivando concluir a resposta à indagação proposta, esses elementos foram 

abandonados, resultando em uma resposta objetiva, condizente com o observável, 

mas vazia em argumentação. 

Depois de terem elaborado as hipóteses, foi o momento de elaborar o plano de 

trabalho. Os planos de trabalho elaborados pelos grupos são apresentados a seguir: 

Grupo 1: "1º passo: colocar a marca no ponto 0; 2º passo: pegar um 

cronômetro pra marcar o tempo x; 3º passo: ligar a máquina e cronometrar o 

tempo em que ela estará ligada; 4º passo: enquanto a máquina estiver ligada 

contaremos o tanto de voltas a marca dará.” 

Grupo 2: “Através da distância (régua) e do tempo (cronômetro) (v=s/t) no qual 

o ponto vermelho atravessa a reta.” 
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Grupo 3: “Primeiro vamos conseguir a distância de uma engrenagem a outra; 

Segundo vamos ver o tempo que demora para o ponto vermelho dar   uma volta 

completa, sendo a engrenagem movida regular o tempo todo; Depois vamos 

usar a fórmula v=d/t para descobrir a velocidade." 

Grupo 4: “1º:  vai ligar na tomada, a linha vai estar na engrenagem pequena e 

mais rápida pois dará mais voltas por ser menor e assim ganharam velocidade 

mais rápida; 2º: depois vai colocar a linha na engrenagem maior, por ser maior 

dará volta mais lentamente não tendo velocidade muito alta.” 

Os grupos 1 e 3 elaboraram um plano de trabalho mais próximo do esperado, 

apresentando uma sequência metódica da execução da medida de velocidade. O 

grupo 1 identificou a dificuldade inerente à medição de tempo e, na tentativa de reduzir 

este imprecisão, optou por medir o tempo em um certo número de voltas efetuadas 

pelo móvel. Por outro lado, o grupo 3 evidenciou a necessidade de se efetuar uma 

operação de razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para tal ação afim de 

se calcular a velocidade. O grupo 4 fez uma descrição do que aconteceria quando o 

equipamento fosse ligado em cada uma das engrenagens, formularam hipóteses 

sobre o movimento a ser observado mas não apresentaram como fariam para calcular 

a velocidade em cada caso. Já o grupo 2 enuncia um esboço da definição do conceito 

de velocidade. Estes dois últimos grupos, 2 e 4, não cumpriram o objetivo proposto na 

atividade. 

Nas respostas apresentadas pelos grupos 2 e 3 podemos observar que eles 

apresentam uma fórmula para calcular a velocidade. Podemos inserir esse elemento 

na categoria III (apropriação/utilização de conceitos físicos). Já o grupo 4 apresentou 

hipóteses do que eles supunham que fosse ocorrer ao ligar o equipamento, entrando 

na categoria IV (formulação de hipóteses). 

Em seguida à elaboração do plano de trabalho os grupos deveriam passar para 

a execução dos passos elaborados visando calcular a velocidade. Para tal, deveriam 

anotar no roteiro as medições de distância percorrida e tempo para posteriormente 

efetuarem os cálculos. 

A seguir, apresentamos os valores coletados e cálculos efetuados por cada 

grupo. 

Grupo 1: “Engrenagem 1= Vm=51/9=5,6 

Engrenagem 2= Vm= 51/20= 2,55.” 
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O primeiro grupo considerou a distância como 51 cm, essa é a distância que o 

móvel percorre na “ida” ou “volta”, porém, o tempo que eles utilizaram corresponde ao 

intervalo de tempo de algumas voltas completas. Dessa forma os cálculos efetuados 

pelo grupo estão incorretos. Porém, mesmo tendo efetuado incorretamente os 

cálculos, os valores que eles obtiveram permitem que o grupo conclua que a 

engrenagem menor faz com que o cordão se desloque mais rapidamente. 

Grupo 2: “S=10,2     t=1,3      v=7,8” 

O segundo grupo começou a fazer um gráfico, mas não finalizou. As únicas 

informações contidas no gráfico eram a posição (S=10,2), o tempo (t=1,3) e a 

velocidade (v=7,8). Supomos que 10,2 seja o valor que para o grupo representava 

uma volta (visto que uma volta completa é de aproximadamente 102 cm ou 1,02 m), 

já que o valor do tempo que o grupo utilizou representa o intervalo de tempo de uma 

volta. Imaginamos que os integrantes erraram no momento de converter as unidades 

(transformar centímetros em metros). 

Grupo 3: “Pequeno: v= 51/1,13     v=45 cm/s 

Grande: v= 51/4,16       v= 12,25 cm/s.” 

O terceiro grupo não considerou que para uma volta completa teriam que somar 

a distância da “ida” e da “volta”, ou seja, a distância seria o dobro (102 cm). Os 

intervalos de tempo medidos por eles correspondem ao tempo de uma volta. Podemos 

considerar que apesar dos cálculos estarem errados, eles ainda permitem que os 

estudantes percebam a relação entre as velocidades que as duas engrenagens fariam 

o cordão se deslocar. Como para as duas engrenagens o erro cometido foi o mesmo 

(não considerar a distância como o dobro), as velocidades encontradas correspondem 

à metade das velocidades corretas. Esse grupo foi o único que expressou a unidade 

de medida da velocidade calculada (cm/s). 

Grupo 4: “1º: 11’48” para 1m e 20 cm para a engrenagem menor 

2º: 38’53” para 1 m e 20 cm para a engrenagem maior 

Vm=0,888 

Vm=0,264.” 
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O quarto grupo foi o que mais se aproximou do cálculo correto. A distância que 

o ponto vermelho percorre em uma volta é de aproximadamente 102 cm, que 

corresponde a 1,02 m. No momento de fazer a transformação de centímetros para 

metros eles erraram o valor colocando 1,20 m. O segundo erro deles foi com relação 

ao tempo marcado no cronômetro. Eles mediram 11,48 s e 38,53 s, mas identificaram 

esses valores como 11’48” e 38’58”. Porém, na realização do cálculo eles colocaram 

a distância como sendo 1020, que podemos supor que represente 10 voltas (102 cm 

x 10 = 1020 cm), já que os intervalos de tempo medidos por eles correspondem a 10 

voltas. Apesar dos erros cometidos, os valores encontrados por eles estão corretos 

se estiverem em metros por segundo.  

Após a realização da atividade, os estudantes deveriam elaborar a conclusão. 

Foi um momento em que novamente os estudantes mostraram dificuldade em “passar 

para o papel” aquilo que pensavam e falavam. 

Grupo 1: “No início achamos que a engrenagem menor iria rodar mais rápido 

por causa do tamanho e a quantidade dos dentes, após ligar a máquina e 

realizar as hipóteses sobre o experimento concluímos que a engrenagem 

menor realmente é a mais rápida.” 

Apesar de não terem efetuado corretamente os cálculos, os valores que o grupo 

encontrou permitem que eles concluam que a engrenagem menor faz com que o 

cordão se desloque mais rápido. Eles dizem que inicialmente acreditavam que a 

diferença nas velocidades ocorreria devido ao número e tamanho dos dentes de cada 

engrenagem, mas não apresentam uma nova explicação para justificar o que foi 

observado. 

Grupo 2: “Não foi comprovado. Em partes, conseguimos chegar a uma 

conclusão aproximada da velocidade.” 

O segundo grupo calculou apenas uma das velocidades, acreditamos que a 

velocidade referente à engrenagem menor (devido ao tempo que o grupo identificou). 

Esse grupo teve dificuldades em fazer as medições e repetiram várias vezes, o que 

pode ter dificultado o cálculo das duas velocidades. 
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Grupo 3: “Sim. Provavelmente sim. Que calculando a distância e o tempo de 

uma volta (movida por uma “força” uniforme) e dividi-lo um pelo outro é possível 

encontra a velocidade em que este se move.” 

A conclusão apresentada pelo grupo 3 não apresenta uma razão para o fato 

das engrenagens empregarem velocidades diferentes ao cordão. Mas podemos 

observar que eles utilizam o conceito de força, podendo ser uma resposta inserida na 

categoria III (utilização de conceitos físicos).  

Grupo 4: “A maioria das pessoas no grupo já imaginavam que a engrenagem 

menor levaria menos tempo, e essa hipótese foi comprovada com nossos 

cálculos, visto que o resultado da engrenagem menor foi mais rápido ou seja 

enquanto a maior está em uma volta a menor já está dando sua segunda ou 

terceira volta.” 

Pela resposta do grupo podemos perceber que nem todos inicialmente 

acreditavam que a engrenagem menor faria com que o cordão se deslocasse mais 

rápido. Eles identificam que enquanto a engrenagem maior da uma volta, a menor 

realiza mais voltas, o que fará com que o cordão se desloque mais rapidamente. 

Por fim, foi pedido aos grupos que citassem uma ou mais situações do cotidiano 

relacionadas ao que foi verificado na atividade experimental. 

Grupo 1: “Ex: a corrente do disco da bicicleta.” 

Grupo 2: “Em uma bicicleta. A relação da roda com  a correia.” 

Grupo 3: “Um carro que está em um ponto e quer chegar a outro e quer 

descobrir a velocidade que este se move (velocidade uniforme).” 

Grupo 4: “Relação de ciclismo: a engrenagem menor desenvolve mais 

rapidamente e assim ganha mais velocidade e a maior desenvolve mais 

lentamente e não terá tanta velocidade.” 

Os grupos 1, 2 e 4 apresentam como exemplo a bicicleta. Porém, os grupos 1 

e 4 já haviam mencionado a relação entre o experimento e a bicicleta no momento de 

elaboração das hipóteses, podendo ser inseridos na categoria VII (estabelecer 
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relações entre Ciência e tecnologia). O grupo 3 utiliza o conceito de velocidade 

uniforme (categoria III). 

7.2 Análise da segunda atividade 

A segunda atividade era composta por três questões (como descrito na seção 

6.2.2) e tinha por objetivo fazer uma contextualização dos conceitos vistos na 

atividade experimental evidenciando seu caráter CTSA.  

Na primeira questão esperávamos que os estudantes percebessem, ao 

observar a figura, que sendo a catraca menor do que a coroa, a cada pedalada dada, 

a catraca dá um número de voltas maior do que a coroa. Por estar conectada a catraca 

a roda traseira efetuaria o mesmo número de voltas. A diferença entre o número de 

voltas que cada uma realiza está relacionada com a diferença no diâmetro delas. Essa 

situação é muito semelhante à que foi vista com o experimento, a diferença é que no 

experimento as duas engrenagens estavam acopladas diretamente e na bicicleta elas 

estão acopladas por meio da correia (corrente). As respostas de cada grupo são 

expostas a seguir: 

Grupo 1: “Calculando as voltas que a catraca dará em tanto de voltas que a 

correia fizer em x quilômetros.” 

Grupo 2: “Calculando a velocidade dividida pelo tempo que irá resultar a 

distância.” 

Grupo 3: “Para saber o número de voltas temos que saber o valor da distância 

e então vamos fazer.” 

Grupo 4: “Sim. Porque para podermos andar uma certa distância temos que 

pedalar uma certa quantidade de pedaladas então, quanto mais pedalamos 

mais longe vamos.” 

Nenhum dos grupos apresentou uma resposta coerente ao que foi pedido. O 

grupo 1 relaciona o número de voltas dadas pela coroa com o número de voltas que 

a correia efetua quando a bicicleta percorrer uma certa distância. Ao que parece eles 

observariam o número de voltas dadas ao percorrer uma determinada distância para 

depois estabelecer uma relação entre o número de voltas efetuadas e a distância 

percorrida. Já o segundo grupo utilizaria o conceito de velocidade para calcular a 
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distância, não fazendo nenhuma referência ao número de voltas efetuadas pela 

catraca. A resposta apresentada por eles ainda apresenta um erro, pois o certo seria 

multiplicar a velocidade pelo tempo e não dividir como foi sugerido por eles. O grupo 

3 afirma que seria necessário conhecer o valor da distância para que pudesse ser 

estabelecida a relação. Contudo eles não apresentam como fariam. O quarto grupo 

relaciona o número de pedaladas (número de voltas da coroa) com a distância 

percorrida apenas dizendo que quanto maior o número de pedaladas, maior será a 

distância percorrida. Ao que tudo indica os grupos não perceberam a relação entre os 

diâmetros da coroa e da catraca apresentados na figura. E observando as respostas 

apresentadas percebemos que nenhum grupo menciona o perímetro da roda da 

bicicleta como um dos valores necessários para resolver a questão. 

Podemos perceber a dificuldade de abstração que os estudantes tiveram nessa 

atividade. Pois mesmo após terem realizado uma atividade real similar à situação 

proposta, na qual conseguiram formular hipóteses, eles não conseguiram formular a 

relação entre os diâmetros da catraca e da coroa. 

A segunda questão propunha que os grupos discutissem uma forma de calcular 

a velocidade da bicicleta analisando o movimento da coroa, da catraca e da roda 

traseira. A seguir são apresentadas as respostas de cada grupo: 

Grupo 1: “Marcando o tempo em que a catraca da uma volta.” 

Grupo 2: “Calculando o nº de voltas que as três dão e dividindo pelo tempo de 

cada volta.” 

Grupo 3: “A forma vai ser 50 x 10 = 500 voltas.” 

Grupo 4: “É como se a corrente tivesse uma parte pequena vermelha e 

começando pela catraca e dando uma volta na coroa e voltando na catraca, 

nesse movimento daria uma volta na roda traseira.” 

O primeiro grupo indica ser necessário marcar o intervalo de tempo que a 

catraca efetua uma volta. Mas apenas esse valor não seria suficiente, sendo 

necessário saber o perímetro da roda. O grupo 2 sugere calcular o número de voltas 

efetuado pela coroa, pela catraca e pela roda e dividir esses valores pelo tempo de 

uma volta, o que está incorreto. O terceiro grupo mostra uma forma de calcular o 

número de voltas, contudo sem identificar como foram escolhidos os valores utilizados 
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e como fariam para calcular a velocidade. O grupo 4 parece fazer uma analogia ao 

experimento da aula passada, porém não identificam como calculariam a velocidade. 

A terceira questão apresentava uma figura representando as marchas de uma 

bicicleta. A questão pedia que o grupo explicasse a diferença (na velocidade da 

bicicleta e na facilidade em pedalar) entre combinarmos a coroa maior com a catraca 

menor e combinarmos a coroa menor com a catraca maior. 

Grupo 1: “A catraca maior fará com que a correia tenha de fazer mais voltas 

para que a roda tenha uma volta.” 

Grupo 2: “Quanto maior a catraca e a coroa, mais força vai ser preciso para 

ela andar e quanto menor, menos força e mais rápida ela vai andar.” 

Grupo 3: “Ao combinar a maior com a menor, a menor terá que girar mais para 

acompanhar a maior, e ao combinar a menor com a maior, será exercido mais 

força.” 

Grupo 4: “Quanto mais fácil de pedalar mais devagar a bicicleta fica (marcha 

leve, catraca maior) quanto mais difícil de pedalar, mais rápido a bicicleta fica 

(marcha pesada, catraca menor).” 

Com relação à questão apresentada, é mais fácil pedalar quando combinamos 

a coroa menor com a catraca maior. Mas a velocidade será maior quando combinamos 

a coroa maior com a catraca menor.  

A resposta apresentada pelo grupo 1 não responde diretamente o que foi 

perguntado. O grupo 2 responde parcialmente o que foi perguntado. Eles apresentam 

que quanto maior o conjunto (coroa e catraca), maior será a força necessária, e quanto 

menor for o conjunto maior será a velocidade. Mesmo não tendo apresentado a 

resposta para os conjuntos identificados na questão (coroa maior e catraca menor; 

coroa menor e catraca maior), podemos supor com base na resposta dada pelo grupo, 

que eles compreendem que a combinação da coroa maior com a catraca menor 

exigirá um esforço maior do ciclista, mas fará com que a bicicleta se desloque mais 

rapidamente do que se utilizássemos a outra combinação.  

O grupo 3 não identifica ao que estão atribuindo os adjetivos maior e menor. 

Mas, se eles tiverem respondido na ordem em que foi feita a pergunta, a resposta está 

parcialmente correta. Ao dizerem que “a menor terá que girar mais para acompanhar 
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a maior”, supomos que estão se referindo respectivamente à coroa e à catraca, e 

sendo a catraca menor e tendo ela que girar mais, a bicicleta se deslocará com maior 

velocidade. Porém, quando eles afirmam “e ao combinar a menor com a maior, será 

exercido mais força”, se eles se referem respectivamente à coroa e à catraca, a 

resposta está errada, pois o esforço exigido para girar a coroa menor é menor do que 

o exigido para girar a coroa maior. Por fim, o grupo 4 apresenta uma resposta correta. 

Segundo eles quanto maior a facilidade em pedalar, menor será a velocidade da 

bicicleta e vice-versa.  

Nas respostas dos grupos 2 e 3 aparece a palavra força. Essas respostas 

entram na categoria III. 

7.3 Análise da terceira atividade 

Inicialmente foram apresentadas duas esferas iguais para a turma. Perguntou-

se oralmente aos estudantes qual das esferas chegariam primeiro na mesa, se fossem 

soltas da mesma altura e no mesmo instante. Todos os alunos responderam que elas 

chegariam juntas. As esferas foram soltas e eles observaram que elas tocaram a 

superfície da mesa no mesmo instante. Depois foram apresentadas duas esferas de 

massas diferentes e fez-se a mesma pergunta. Primeiramente as respostas foram 

divididas, uma parte da turma disse que o tempo de queda seria o mesmo e outra 

parte disse que seria diferente. Mas, após alguns instantes os alunos responderam 

que as esferas chegariam na superfície da mesa no mesmo instante. Ao soltar as 

esferas eles observaram que elas chegaram juntas na superfície da mesa. A seguir, 

foi apresentado o segundo equipamento e foram lançadas duas questões: 

I. “O tempo de queda é o mesmo para uma esfera colocada no equipamento e 

uma esfera solta? Por quê?” 

II. “O que acontece com o tempo de queda à medida que aumentamos a massa 

colocada no equipamento?” 

As hipóteses elaboradas pelos grupos foram as seguintes: 

Grupo 1:  “I. Não, pois uma bolinha estará em queda livre e não tem nada 

atrasando já a bolinha no equipamento vai ter um atraso de ter que desenrolar 

a linha e provavelmente terá atrito.  

II. É mais rápido. Porque a massa vai ser maior fazendo que a linha se 

desenrole mais rápido.” 
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Grupo 2: “I. Não. Pois a esfera solta não tem algum objeto segurando-a, já a 

esfera colocada no equipamento demora mais por conta do tempo que o 

equipamento demora para soltá-la.  

II. A velocidade aumentou e o tempo diminui, por conta da massa que é maior.” 

Grupo 3: “I. A esfera que está colocada no equipamento, ela vai descer 

devagar e a esfera solta ela vai descer mais rápido. Porque um precisa 

desenrolar primeiro e o outro está livre.  

II. Diminui sim, porque elas estão no mesmo ponto.” 

Grupo 4: “I. Não. Porque uma tem que esperar desenrolar a corda 

completamente para tocar o chão, e a outra simplesmente toca o chão sem 

algum tipo de atraso. 

 II. Vai desenrolar a corda mais rápida por causa do peso. Assim desce mais 

rápido.” 

Podemos identificar a utilização de conceitos físicos (categoria III) nas 

respostas dos grupos 1 e 4. O grupo 1 apresenta os conceitos de queda livre e atrito, 

enquanto o grupo 4 apresenta o conceito de peso.  

Para a primeira questão (I), podemos observar que mesmo não conhecendo o 

conceito de momento de inércia, os estudantes supõem que a esfera presa no 

equipamento terá um tempo de queda maior, atribuindo isso ao fato de o fio ter que 

se desenrolar para que a esfera desça. Já na segunda questão (II), os grupos dizem 

que o tempo vai diminuir, pois as esferas vão descer mais rapidamente, o que está 

correto. 

Depois de elaborarem as hipóteses, os grupos deveriam tentar responder às 

questões manipulando o experimento. Foi apresentada uma tabela elaborada com o 

software Tracker7 para facilitar o cálculo da velocidade em dois intervalos de tempo 

diferentes.  

Grupo 1: “Pergunta um: a bolinha sem pode chegar mais rápido por não ter 

nada a impedindo a bolinha do equipamento demora mais pelo atrito da corda 

                                            
7 O software seria utilizado com os estudantes. Mas como eles gastaram muito tempo nas duas 
primeiras atividades optou-se por inserir uma tabela no roteiro. Essa tabela apresenta resultados 
obtidos com o Tracker. 
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com a madeira. Pergunta 2: o peso das duas massas fez que houvesse maior 

atrito na madeira fazendo ficar mais lento. Obs: a velocidade é a mesma.” 

O grupo não apresentou nenhum cálculo para as questões propostas, apesar 

de ter respondido que a velocidade é a mesma. Eles utilizam os conceitos de atrito e 

peso (categoria III). Por não conhecerem o conceito de momento de inércia eles 

atribuem o aumento do tempo de queda ao atrito da corda com a madeira. Essa 

explicação pode ser considerada como elaboração de hipóteses (categoria IV). 

Grupo 2: “Cronometramos o tempo que leva para a bola de chumbo sem e com 

o equipamento cair no chão, os cronômetros deram resultados diferentes então 

fizemos uma média. Massa solta= 41 s e Massa presa= 3,35 s. Massa menor= 3,35 s 

e Massa maior= 2,81 s. V1=60/2,81=21,35. V2=60/3,35=17,91.” 

O grupo 2 não calculou o tempo de queda para responder a primeira pergunta 

e calcularam a velocidade para a segunda pergunta, sem contudo utilizar as 

informações da tabela. A velocidade que eles encontraram representa a velocidade 

média de queda e não a velocidade em determinado instante.  

Grupo 3: “Com base da massa influencia a velocidade. Deu o intervalo de 0,1. 

As velocidades com 2 foi 0,067 e com 1 foi 0,133.” 

O terceiro grupo apresenta valores para as velocidades, mas não apresenta os 

cálculos realizados. 

Grupo 4: “A massa influencia diretamente, visto que quando ela é menor o 

tempo para percorrer a distância do equipamento é maior. V=2,051/0,1=20,51. 

V=3,161/0,1=31,61”. A Figura 7 apresenta os cálculos efetuados pelo Grupo 4. 
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Figura 6- Cálculos realizados pelo Grupo 4. 

 

Fonte: Arquivo dos autores. 

O quarto grupo foi o único que resolveu o que foi pedido. Eles calcularam a 

velocidade média em dois intervalos de tempo. 

Na terceira questão foi pedido que os grupos elaborassem uma conclusão, 

cujas respostas estão apresentadas a seguir. 

Grupo 1: “A hipótese 1 foi comprovada já a hipótese 2 ocorreu o contrário. 

Achamos que sim. Concluímos que na primeira teoria concluímos que a bolinha 

sem linha chega primeiro e na segunda teoria concluímos que as duas massas 

juntas na linha demorou mais para que chegassem ao final.” 

Depois que analisamos a resposta dada pelo grupo 1, verificamos o 

equipamento estava apresentando problemas, o que pode ter levado os estudantes a 

concluir que a segunda hipótese que eles elaboraram estava errada. 

Grupo 2: “Sim. Sim. Que o equipamento cria uma resistência que faz com que 

a velocidade diminua.” 

Grupo 3: “Sim. Sim. Foi possível concluir que ela é maior do que a primeira.” 

Grupo 4: “Sim, as hipóteses foram comprovadas. Sim. Que o peso não altera 

a velocidade.” 

A massa não influencia no tempo de queda de objetos em queda livre. Porém 

no caso do equipamento devemos considerar o momento de inércia, sendo que nesse 

caso quanto maior a massa, e consequentemente o peso, menor seria o tempo de 

queda. O grupo 2 justifica a diminuição da velocidade dizendo que o equipamento cria 
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uma resistência, e, como eles não conheciam o conceito de momento de inércia 

podemos classificar essa resposta como uma formulação de hipótese (categoria IV). 

A última questão pedia que os grupos relacionassem os dois experimentos 

realizados nas atividades 1 e 3:  

Grupo 1: “No primeiro experimento era um motor fazendo que a engrenagem 

gire a uma velocidade constante porém no segundo experimento há várias 

variáveis pois se obter uma velocidade uma delas será a massa e o atrito.” 

Grupo 2: “Pois no 2º experimento, quando o disco para de girar, o objeto preso 

ao barbante também para.” 

Grupo 3: “Pode foi 1,33. Porque elas são diferentes.” 

Grupo 4: “Porque o primeiro experimento não é de peso (gravidade).” 

Nessa questão queríamos que os estudantes dissessem que no primeiro 

experimento tínhamos movimento uniforme e no segundo experimento o movimento 

era variado devido a ação do peso das esferas.  

O grupo 1 ressalta como diferença entre os experimentos o número de variáveis 

relacionados a cada um. Aparentemente o grupo 2 tenta expor sobre a continuidade 

do movimento em cada experimento. Pela resposta do grupo 3 inferimos que os 

integrantes do grupo não compreenderam o que foi solicitado. O grupo 4 apresenta 

como diferença entre os experimentos o fato do experimento utilizado na primeira 

atividade não estar relacionado com a ação do peso (ação de forças). 

Os grupos 1 e 4 utilizam conceitos físicos (categoria III) nas suas explicações. 

No caso do grupo 1 temos: velocidade constante, velocidade, massa e atrito. Já o 

grupo 4 temos peso e gravidade. 

7.4 Análise das avaliações dos alunos 

Ao final das atividades foi pedido que os estudantes avaliassem a sequência 

de atividades e respondessem duas perguntas sobre e-lixo. Na questão sobre a 

avaliação da sequência obtivemos as respostas categorizadas no Gráfico 1 e os 

argumentos apresentados como justificativa mostrados no Gráfico 2. 
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Gráfico 1- Avaliação dos estudantes sobre a sequência de atividades. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Como mostra o Gráfico 1, os alunos avaliaram a sequência de atividades de 

forma positiva, evidencia-se a citação dos alunos à motivação despertada pela 

atividade. Não obtivemos respostas negativas com relação à avaliação das atividades, 

seu caráter experimental ou mesmo pela maneira investigativa que a execução das 

atividades foram conduzidas. 

Gráfico 2- Argumentos apresentados nas avaliações realizadas pelos alunos sobre a sequência de atividades. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

O Gráfico 2 reúne os argumentos justificados pelos alunos nas suas respostas. 

Fica evidente a percepção dos alunos sobre a possibilidade de aprendizado por meio 

da estratégia utilizada, as atividades investigativas e experimentais. No mesmo 

sentido, um número expressivo de alunos justificou sua resposta com base no 

argumento que as atividades realizadas trazem uma abordagem diferenciada, onde 

as questões não são simplesmente colocadas como problemas numéricos, mas sim 
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como atividades de investigação que promovem o debate/discussão, permitem a 

elaboração de estratégias e se utilizam do lúdico como elemento facilitador do 

aprendizado. 

Ainda com relação ao gráfico 2, percebe-se que uma parte significativa das 

respostas foi baseada nas percepções dos problemas ambientais associados ao e-

lixo. Certamente, como é característica deste trabalho uma abordagem CTSA, 

considera-se natural a presença de tal argumento. Contudo, as atividades 

desenvolvidas e aplicadas objetivaram o aprendizado de conceitos físicos e, neste 

sentido, a argumentação dos alunos indica que para eles a questão ambiental foi a 

“protagonista”. 

As questões seguintes, questão 2 e questão 3 do Apêndice H, visavam explorar 

a percepção dos alunos sobre a presença, destinação e reaproveitamento do e-lixo 

no seu cotidiano. Perguntamos aos estudantes se eles consideravam importante 

pensarmos em formas de reaproveitar o lixo eletrônico e por que (questão 2, Apêndice 

H). As respostas encontram-se organizadas no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3-Respostas dos estudantes para a questão da importância e das possíveis formas de 

reaproveitamento do e-lixo. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Os dados apresentados no Gráfico 3 referem-se as respostas de 32 alunos que 

apresentaram 43 argumentos organizados em 6 grupos. De maneira consensual todos 

consideraram que é importante reaproveitar o lixo eletrônico. Do total de argumentos 

apresentados, 33% consideram que o e-lixo pode ser aproveitado para dar origem a 

novos equipamentos a partir do aproveitamento de partes ou componentes. Alguns 
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alunos responderam a esta questão baseados na proposição deste trabalho, ou seja, 

12% das respostas apontam como uma alternativa viável o reaproveitamento do e-

lixo para a confecção de materiais destinados ao ensino. Outros alunos reconhecem 

as questões econômicas relacionadas ao e-lixo, como a obsolescência programada, 

e apontam que a manutenção de equipamentos eletrônicos é um caminho para 

economizar. Por fim, cerca de 23% consideram que o reaproveitamento é importante 

para diminuir a poluição enquanto 9% apontam a reciclagem como melhor forma de 

reaproveitamento do e-lixo. 
Por fim, pedimos que os alunos relatassem como ocorre o descarte de 

equipamentos eletroeletrônicos em suas residências, questão 3 do Apêndice H. As 

respostas à esta questão encontram-se no Gráfico 4. 

Gráfico 4-Respostas dos estudantes sobre como é feito o descarte de e-lixo em suas casas. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

Segundo o Mapa Global do e-lixo (BALDÉ et al., 2017) em 2016 apenas 20% 

do lixo eletrônico gerado no mundo foi reciclado nos canais apropriados. Com base 

na resposta dos alunos, observamos que 31% dos estudantes admitem descartar o e-

lixo como lixo comum. Apenas 9,5% entregam em postos de coleta adequados. Cerca 

de 21% apontam que, mesmo não funcionando ou obsoletos,  os equipamentos sem 

uso ficam guardados em casa. Curiosamente, cerca de 17% dos entrevistados 

afirmam que destinam a outro uso partes ou componentes oriundos de equipamentos 

eletrônicos. 
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CAPÍTULO 8 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho cumpre dois objetivos, primeiramente propor e demonstrar a 

utilização de lixo eletrônico na construção de experimentos quantitativos, segundo, 

por meio de atividades investigativas avaliar a contribuição destes experimentos no 

processo de ensino-aprendizagem. 

A intenção ao utilizar e-lixo na construção dos experimentos foi criar 

equipamentos que não sejam tão simplórios e que possibilitem a realização de 

atividades quantitativas, em que os estudantes possam fazer a coleta e análise de 

dados assim como em equipamentos disponíveis no mercado. Nesse sentido, 

acreditamos que o produto educacional desenvolvido pode contribuir com o processo de 

ensino-aprendizagem. Além disso, podemos observar o notável interesse que os 

jovens apresentam por equipamentos tecnológicos. Assim, acreditamos que utilizar o 

e-lixo também pode ser uma forma de despertar a curiosidade e o interesse dos 

estudantes. O intuito foi aproveitar a questão da problemática ambiental decorrente 

da geração de e-lixo para inserir o enfoque CTSA nas atividades propostas. Na 

aplicação das atividades pudemos observar o interesse e envolvimento dos 

estudantes com os equipamentos além de observar que na avaliação individual os 

estudantes ressaltaram muito a questão de reaproveitamento do lixo eletrônico, sendo 

que muitos disseram que até então nunca tinham pensado na problemática do e-lixo. 

  Ao utilizar os experimentos em atividades investigativas, pretendíamos dar um 

grau de liberdade maior para o estudante de forma que ele possa participar mais 

ativamente na construção de seu conhecimento. Entendemos que esse tipo de 

atividade pode proporcionar um ganho conceitual maior aos estudantes do que as 

atividades em que eles devem apenas executar os passos de um roteiro pré-

estabelecido pelo professor. Nesse sentido, pelos comentários e observações 

pudemos constatar que as atividades contribuíram para o aprendizado, na medida em 

que promoveram momentos de interação e discussão entre os estudantes. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A- TERMO DE CONCORDÂNCIA DA ESCOLA 

 

A Escola Estadual Lamartine de Freitas foi convidada a participar da pesquisa: 

“LIXO ELETRÔNICO NA INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE FÍSICA: 

Aplicação e análise de atividades investigativas sobre mecânica”, que será 

realizada pela aluna Graciene Carvalho Vieira para obtenção do título de Mestre em 

Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sob a orientação 

do Prof. Dr. Edson José de Carvalho.  

O objetivo do estudo é avaliar os benefícios da instrumentação no ensino de 

Física, a partir da utilização de experimentos criados com lixo eletrônico. Os 

participantes que aceitarem integrar-se a pesquisa deverão assinar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e Assentimento (para alunos). O estudo será 

realizado no segundo semestre de 2017, nas dependências da escola.  

A aplicação da sequência didática será realizada em horário previamente 

acordado com a direção e professor participante. Durante a sequência didática, caso 

algum aluno se sinta desconfortável em participar ou responder alguma pergunta, 

poderá recusar-se e estará livre para interromper a atividade sem qualquer prejuízo. 

Devemos esclarecer que não há riscos associados a este estudo e todos os 

cuidados serão tomados buscando garantir a confidencialidade das informações 

pessoais dos mesmos e da escola, para que não sejam identificados e ou revelados 

publicamente em nenhuma hipótese. Informamos ainda que somente a discente e o 

orientador terão acesso aos dados e estes serão protegidos de forma a limitar o 

acesso de usuários não autorizados. Todos os registros efetuados no decorrer deste 

estudo estarão sob a responsabilidade do Orientador Prof. Dr. Edson José de 

Carvalho e serão arquivados no Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB 

(UFOP), por um período de cinco anos, sendo incinerados após este prazo. 

Os procedimentos desta pesquisa incluem registros de áudio e vídeo, em caderno 

de campo, além de relatórios e/ou questionários que serão elaborados/respondidos 

pelos alunos durante o desenvolvimento da sequência didática. E os resultados finais 

serão apresentados em uma defesa de mestrado e/ou artigo científico.  
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O (a) senhor (a) tem a liberdade para perguntar e sanar dúvidas que possam surgir 

em qualquer fase da pesquisa. Essas perguntas podem ser dirigidas ao Prof. Dr. 

Edson José de Carvalho, pelo telefone (31)994189835 ou para a mestranda Graciene 

Carvalho Vieira, pelo telefone (31) 9 9831-5372, ou ainda para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto – CEP/UFOP no Campus 

Universitário Morro do Cruzeiro na PROPP ou pelo telefone (31) 3559-1368. 

Finalmente, tendo compreendido o que lhe foi informado sobre sua participação 

voluntária dessa Escola no mencionado estudo. Desta forma, a direção concorda e 

autoriza a participação dessa instituição, sem que para isso tenha sido forçada ou 

obrigada. Desde já expressamos sinceros agradecimentos pela atenção e 

contribuição com esta pesquisa.  

 

CONSENTIMENTO 

Eu _____________________________________________________________ 

diretor(a) da Escola Estadual Lamartine de Freitas, li e entendi as informações 

precedentes e estando consciente dos direitos, responsabilidades, riscos e benefícios 

que a pesquisa implica, concordo em autorizar a participação da instituição sabendo 

que receberei uma cópia deste Termo de concordância.  

 

________________________________________________ 

Diretor(a) da Escola 
 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Edson José de Carvalho 

Orientador da Pesquisa 

Congonhas,      de                   de 2017. 
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APÊNDICE B- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA O (A) PROFESSOR (A) 

 

Prezado (a) Professor (a),  

Convidamos o (a) Sr. (a) a participar da pesquisa “LIXO ELETRÔNICO NA 

INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE FÍSICA: Aplicação e análise de 

atividades investigativas sobre mecânica” que será realizada para obtenção do 

título de Mestre em Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), sob a orientação da Prof. Dr. Edson José de Carvalho, como dissertação de 

mestrado da aluna Graciene Carvalho Vieira. 

O objetivo do estudo é avaliar os benefícios da instrumentação no ensino de 

Física, a partir da utilização de experimentos criados com lixo eletrônico. O estudo 

será realizado no segundo semestre de 2017 nas dependências da escola.  

A aplicação da sequência didática será realizada em horário previamente 

acordado com a direção e o (a) senhor (a). Durante os procedimentos, o (a) senhor 

(a) poderá recusar-se a participar e estará livre para deixar o estudo sem qualquer 

prejuízo. Destacamos ainda que não haverá qualquer forma de remuneração 

financeira ou gastos para o (a) senhor (a). 

Devemos esclarecer que não há riscos associados a este estudo. Informamos 

ainda que somente a discente e o orientador terão acesso aos dados e estes serão 

protegidos de forma a limitar o acesso de usuários não autorizados. Todos os registros 

efetuados no decorrer deste estudo estarão sob a responsabilidade do Orientador 

Prof. Dr. Edson José de Carvalho e serão arquivados no Instituto de Ciências Exatas 

e Biológicas – ICEB (UFOP), por um período de cinco anos, sendo incinerados após 

este prazo. 

Os procedimentos desta pesquisa incluem registros de áudio e vídeo, em caderno 

de campo e produções textuais (relatórios e/ou questionários) que serão elaborados 

pelos alunos sobre assuntos abordados durante o desenvolvimento da sequência 

didática. Os resultados finais serão apresentados em uma defesa de mestrado e/ou 

artigo científico.  

O (a) senhor (a) tem a liberdade para perguntar e sanar dúvidas que possam surgir 

em qualquer fase da pesquisa. Essas perguntas podem ser dirigidas ao Prof. Dr. 

Edson José de Carvalho, pelo telefone (31)994189835 ou para a mestranda Graciene 
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Carvalho Vieira, pelo telefone (31) 9 9831-5372, ou ainda para o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto – CEP/UFOP, no Campus 

Universitário Morro do Cruzeiro na PROPP ou pelo telefone (31) 3559-1368. 

Finalmente, tendo compreendido tudo o que lhe foi informado sobre a sua participação 

voluntária no mencionado estudo e, estando consciente dos direitos, 

responsabilidades, riscos e benefícios que esta participação implica, aceita participar 

da pesquisa, sem que para isso tenha sido forçado (a) ou obrigado (a).  

  

 

________________________________________________ 

Assinatura do (a) Professor (a) 

 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Edson José de Carvalho 

Orientador da Pesquisa 

 

Congonhas, ____ de _____ de 2017 
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APÊNDICE C- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PARA OS PAIS DOS ALUNOS 

 

Prezados Pais ou Responsáveis,  

 Convidamos seu filho a participar da pesquisa “LIXO ELETRÔNICO NA 

INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE FÍSICA: Aplicação e análise de 

atividades investigativas sobre mecânica”, que será realizada para obtenção do 

título de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP), sob a orientação do Prof. Dr. Edson José de Carvalho, como 

dissertação de mestrado da aluna Graciene Carvalho Vieira.  

O objetivo do estudo é avaliar os benefícios da instrumentação no ensino de 

Física, a partir da utilização de experimentos criados com lixo eletrônico. Os 

participantes deverão assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 

Assentimento, no caso dos alunos. O estudo será realizado no primeiro semestre de 

2017, nas dependências da escola. Durante a sequência, caso seu filho (a) sinta-se 

desconfortável em participar ou responder à alguma pergunta, poderá recusar-se e 

estará livre para interromper a atividade sem qualquer prejuízo. Destacamos ainda 

que não haverá qualquer forma de remuneração financeira ou gastos para o (a) senhor 

(a) e seu filho (a). 

Devemos esclarecer que não há riscos associados a este estudo e todos os 

cuidados serão tomados buscando garantir a confidencialidade das informações 

pessoais dos mesmos e da escola, para que não sejam identificados e ou revelados 

publicamente em nenhuma hipótese. Informamos ainda que somente a discente e o 

orientador terão acesso aos dados e estes serão  protegidos de forma a limitar o 

acesso de usuários não autorizados. Todos os registros efetuados no decorrer deste 

estudo estarão sob a responsabilidade do Orientador Prof. Dr. Edson José de 

Carvalho e serão arquivados no Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – ICEB 

(UFOP), por um período de cinco anos, sendo incinerados após este prazo. 

 Os procedimentos desta pesquisa incluem registros de áudio e vídeo, em 

caderno de campo e produção textual que serão elaborados pelos alunos a respeito 

das atividades realizadas. Os resultados finais serão apresentados em uma defesa de 

mestrado e/ou artigo científico.  
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O (a) senhor (a) tem a liberdade para perguntar e sanar dúvidas que possam surgir 

em qualquer fase da pesquisa para o Prof. Dr. Edson José de Carvalho, pelo telefone 

(31)994189835 ou para a mestranda Graciene Carvalho Vieira, pelo telefone (31) 9 

9831-5372, ou ainda para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Ouro Preto – CEP/UFOP, no Campus Universitário Morro do Cruzeiro na PROPP ou 

pelo telefone (31) 3559-1368. Finalmente, tendo compreendido perfeitamente tudo o 

que lhe foi informado sobre a participação voluntária de seu filho no mencionado 

estudo e, estando consciente dos direitos, responsabilidades, riscos e benefícios que 

esta participação implica, o (a) Senhor (a) concorda e autorizar a participação do seu 

filho, sem que para isso não tenha sido forçado (a) ou obrigado (o).  

  

________________________________________________ 

Assinatura dos Pais ou Responsáveis 

 

________________________________________________ 

Prof. Dr. Edson José de Carvalho 

Orientador da Pesquisa 

Congonhas, ____ de ______de 2017 
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APÊNDICE D – TERMO DE ASSENTIMENTO DO ALUNO 

Prezado (a) aluno (a), 

Eu, Pesquisadora Graciene Carvalho Vieira, aluna do Mestrado Profissional em 

Ensino de Ciências da Universidade Federal de Ouro Preto, orientanda do Prof. Dr. 

Edson José de Carvalho, gostaria de convidá-lo a participar da pesquisa “LIXO 

ELETRÔNICO NA INSTRUMENTAÇÃO PARA O ENSINO DE FÍSICA: Aplicação e 

análise de atividades investigativas sobre mecânica”. 

A direção da escola aprovou esta proposta de pesquisa e o objetivo principal é 

analisar a aprendizagem de alunos da Escola Estadual Lamartine de Freitas, a partir 

da aplicação de uma sequência didática utilizando experimentos criados com lixo 

eletrônico. Os encontros acontecerão em dias e horários a serem definidos com o (a) 

professor (a) e direção da escola, e acontecerão durante aproximadamente 1 mês, no 

2º semestre de 2017. 

A aplicação da sequência didática será realizada em horário previamente 

acordado com a direção e o (a) professor (a). Durante os procedimentos, você poderá 

recusar-se a participar e estará livre para deixar o estudo sem qualquer prejuízo. 

Destacamos ainda que não haverá qualquer forma de remuneração financeira ou 

gastos para você e ou responsáveis. 

Devemos esclarecer que não há riscos associados a este estudo e que todos os 

cuidados serão tomados buscando garantir a confidencialidade das suas informações 

pessoais e da escola, para que não sejam identificados e ou revelados publicamente 

em nenhuma hipótese. Informamos ainda que somente a discente e o orientador terão 

acesso aos dados e estes serão arquivados em computadores e protegidos de forma 

a limitar o acesso de usuários não autorizados. Todos os registros efetuados no 

decorrer deste estudo estarão sob a responsabilidade do Orientador Prof. Dr. Edson 

José de Carvalho e serão arquivados no Instituto de Ciências Exatas e Biológicas – 

ICEB (UFOP), por um período de cinco anos, sendo incinerados após este prazo.  

Os procedimentos desta pesquisa incluem registros de áudio e vídeo, em caderno 

de campo e produção textual. E os resultados finais serão apresentados em uma 

defesa de mestrado e/ou artigo científico.  

Você tem a liberdade para perguntar e sanar dúvidas que possam surgir em 

qualquer fase da pesquisa. Essas perguntas podem ser dirigidas ao Prof. Dr. Edson 

José de Carvalho, ou para a mestranda Graciene Carvalho Vieira, pelo telefone (31) 
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9 9831-5372, ou ainda para o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de Ouro Preto – CEP/UFOP no Campus Universitário Morro do Cruzeiro na PROPP 

ou pelo telefone (31) 3559-1368. Finalmente, tendo compreendido tudo o que foi 

informado sobre a sua participação voluntária no mencionado estudo e, estando 

consciente dos direitos, responsabilidades, riscos e benefícios que esta participação 

implica, você concorda em participar da pesquisa, com consentimento dos seus pais, 

sem que para isso tenha sido forçado (a) ou obrigado (o). Peço-lhe a gentileza de 

devolver esse termo assinado. 

 

________________________________________________ 

Graciene Carvalho Vieira/ MG-11.165.091 

Pesquisadora Principal – graciene-carvalho@hotmail.com 

 

___________________________________ 

Prof. Dr. Edson José de Carvalho 

Orientador da pesquisa – carvalho@iceb.ufop.br 

 
AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, __________________________________________, de __________ anos 

de idade, após a leitura desse documento (TERMO DE ASSENTIMENTO), sinto-me 

esclarecido (a) em relação a proposta e concordo em participar voluntariamente desta 

pesquisa.   

 

Congonhas, _______ de ________________________ de 2017. 
 
______________________________________________________________ 

Assinatura do (a) aluno (a) – documento de identificação 
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APÊNDICE E- GUIA DIDÁTICO (AULA 1) 

Nomes: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Prezados(as) alunos(as), para resolverem o problema proposto vocês deverão 

utilizar o equipamento que lhes foi entregue. Além do equipamento vocês podem 

utilizar aplicativos de smartphones como cronômetro, câmera, fazer filmagens e 

outros materiais que julgarem necessários. 

 

1) Observação do equipamento (da montagem e anotações da construção) 

 Observem o equipamento que foi entregue a vocês e expliquem 

resumidamente como é a montagem dele e como vocês acham que é o 

funcionamento. Se possível façam um desenho esboçando o equipamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Problema 

 No nosso cotidiano temos contato com vários equipamentos que executam 

movimentos circulares e utilizam engrenagens, correntes e correias para a 

transmissão de movimentos. 

 Para o primeiro experimento, o problema proposto é “Qual engrenagem fará o 

objeto colado no barbante se deslocar mais rapidamente? Por quê?”. 

 

3) Elaboração das hipóteses 

Vocês devem elaborar as hipóteses, que são os resultados que vocês julgam 

responderem ao problema. 
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4) Elaboração do plano de trabalho 

Agora, vocês devem elaborar o plano de trabalho que são as ações que vocês 

executaram para verificar as hipóteses e resolver o problema proposto. Para 

responderem será necessário apresentarem o valor da velocidade média do objeto 

nos dois casos. (Sugestão: elaborem o plano de trabalho na forma de tópicos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Resolução do problema e anotações 

Nesse momento as hipóteses elaboradas devem ser testadas utilizando o 

equipamento que lhes foi entregue assim como os materiais que o grupo achar 

necessário. Para testar as hipóteses e resolver o problema vocês devem seguir o 

plano de trabalho que foi elaborado na atividade anterior, adequando o que for 

necessário.  

Anotem os dados que foram obtidos por meio da atividade executada (os dados 

podem ser apresentados por meio de tabelas, gráficos, descrição textual ou 

desenhos).  
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6) Conclusão 

Agora que o problema já foi resolvido o grupo deve elaborar a conclusão. Para 

elaborá-la vocês devem responder às questões: As hipóteses iniciais foram 

comprovadas? O plano de trabalho elaborado permitiu chegar à resolução do 

problema?  O que foi possível concluir com o experimento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Contextualização 

Citem uma ou mais situações do cotidiano relacionadas ao que foi verificado 

na atividade experimental. Explique a relação das situações apresentadas com o 

equipamento utilizado na experimentação. 
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APÊNDICE F- GUIA DIDÁTICO (AULA 2) 

Nomes: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

A bicicleta e o movimento circular 

A figura mostrada abaixo representa o sistema de transmissão de movimentos 

em uma bicicleta. A coroa (A) conecta-se à catraca (B) por meio da correia (C). A 

catraca (B) é ligada à roda traseira (R), girando com ela quando a pessoa está 

pedalando. Como a catraca é menor do que a coroa, a cada pedalada dada, a catraca 

dá um número de voltas maior. Esse mesmo número de voltas é dado pela roda 

traseira, pois ela está acoplada à catraca. 

  
1) Podemos estabelecer uma relação entre o número de voltas efetuado pela coroa 

com a distância percorrida pela bicicleta. Identifiquem essa relação. 

 

 

 

 

 

2) Discutam uma forma de calcular a velocidade da bicicleta analisando o movimento 

da coroa, da catraca e da roda traseira. 

 

 

 

 

Dizemos que uma bicicleta possui marchas quando ela tem um conjunto de 

coroas e catracas, cujo funcionamento consiste em fazer com que cada marcha seja 

uma combinação de uma das coroas com uma das catracas. 

 
3) Qual a diferença (na velocidade da bicicleta e na facilidade em pedalar) entre 

combinarmos a coroa maior com a catraca menor e combinarmos a coroa menor com 

a catraca maior? Explique. 

  

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwitoIjW_KrXAhWHxpAKHZ_PAa4QjRwIBw&url=https://luciana1206.wordpress.com/2009/04/17/ciencia-nas-pedaladas/&psig=AOvVaw38z1GeOHWdD6vGUJofatPt&ust=1510092880492227
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APÊNDICE G- GUIA DIDÁTICO (AULA 3) 

Nomes: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Prezados (as) alunos (as), para resolverem o problema proposto vocês deverão 

utilizar o equipamento que lhes foi entregue. Além do equipamento vocês podem 

utilizar aplicativos de telefones celulares (como cronômetro e câmera) e outros 

materiais que julgarem necessários. 

   

 1) Elaboração das hipóteses 

I. “O tempo de queda é o mesmo para a esfera colocada no equipamento e a 

esfera solta? Por quê?”  

II. “O que acontece com o tempo de queda à medida que aumentamos a massa 

colocada no equipamento? A velocidade é a mesma em qualquer ponto da queda?” 

 Vocês devem elaborar as hipóteses, que são os resultados que vocês julgam 

responderem ao problema.  

I.__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

II.__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2)  Resolução do problema e anotações 

Nesse momento as hipóteses elaboradas devem ser testadas utilizando o 

equipamento que lhes foi entregue assim como os materiais que o grupo achar 

necessário.  

Descrevam os passos que vocês executaram para resolver o problema. 

Anotem os dados que foram obtidos por meio da atividade executada (os dados 

podem ser apresentados por meio de tabelas, gráficos, descrição textual ou 

desenhos). 

OBS: A tabela a seguir foi elaborada com o Tracker que é um software de 

analise de dados. A tabela apresenta o intervalo de tempo em que a massa passou 

pelas respectivas posições. Vocês podem utilizar esses dados para a resolução do 

problema. 

t (s) 0,067 0,1 0,133 0,167 0,2 0,233 0,267 0,3 0,333 0,367 

S (cm) 1,623 2,136 2,82 3,503 4,187 5,212 6,237 7,348 8,373 9,997 

 



93 

 

 

 

 

 

3) Conclusão 

Agora que o problema já foi resolvido o grupo deve elaborar a conclusão. Para 

elaborá-la vocês devem responder às questões: As hipóteses iniciais foram 

comprovadas? O plano de trabalho elaborado permitiu chegar à resolução do 

problema?  O que foi possível concluir com o experimento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Relacionando os dois experimentos 

É provável que o grupo tenha percebido que os dois experimentos realizados 

nas últimas aulas abordam a relação entre movimento circular e movimento linear. No 

primeiro experimento, ao associarmos o barbante a uma das engrenagens podemos 

ver que à medida que a engrenagem gira, o objeto fixado no barbante se desloca 

linearmente. Já no segundo experimento, à medida que o objeto fixado no barbante 

desce, o disco magnético gira. Baseando-se nas conclusões que vocês obtiveram nos 

dois experimentos, respondam as questões a seguir: 

No primeiro experimento, a velocidade linear pode ser considerada constante. 

Já no segundo experimento não. Como podemos observar essa diferença? Por que 

há essa diferença? 
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APÊNDICE H- AVALIAÇÃO INDIVIDUAL 

Nome:______________________________________________________________ 

 

1) Como você avaliaria essa sequência de atividades? 

 

 

 

 

 

 

2) Você considera importante pensarmos em formas de reaproveitar o lixo 

eletrônico? Por quê? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3) Na sua casa como ocorre o descarte de equipamentos eletroeletrônicos? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Muito obrigada pela sua participação!  


