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RESUMO

CASAGRANDE, A. M. Ensino Híbrido de Física utilizando o MOODLE: um
estudo sobre as contribuições educacionais no Ensino Médio. 2018. 228 p.
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Escola de Engenharia de Lorena,
Universidade de São Paulo, Lorena, 2018
A presente pesquisa, de feição quantitativa, constitui uma investigação do tipo
experimental-documental que teve por objetivo estudar o impacto da utilização da
metodologia blended learning, ou Ensino Híbrido, em uma turma de estudantes do
segundo ano do Ensino Médio do Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia de São Paulo – IFSP, Campus Jacareí na disciplina de Física. Para
tanto, foi desenvolvido um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), utilizando-se
o software MOODLE, que disponibilizou para os estudantes da turma investigada
diferentes recursos e atividades que poderiam ser acessados por meio de um
computador ligado à Internet. Dentre esses recursos e atividades podemos citar:
textos, vídeos, simulações, lições, exercícios resolvidos, demonstrações de
experimentos, listas de exercícios com feedback imediato e fóruns. A intenção foi
a de avaliar se a integração entre o ensino presencial e o on-line, tornando a ação
educativa mais personalizada, seria mais efetiva para a aprendizagem dos
estudantes do que as práticas tradicionais de ensino ancoradas na metodologia
expositiva. Para avaliar o impacto educacional da metodologia utilizada,
comparamos o desempenho dos estudantes por meio da média final do primeiro
bimestre do ano letivo de 2018 com os resultados obtidos pela mesma turma
quando foram submetidos à metodologia tradicional de ensino durante o primeiro
bimestre do ano anterior. Foi analisada também a interação dos estudantes com o
AVA do MOODLE para verificar se os estudantes que mais interagiram com os
recursos disponíveis foram aqueles que obtiveram melhor desempenho. Os dados
foram tratados estatisticamente pelos testes t-student e coeficiente de Pearson e
apontam para a existência de evidências significativas de contribuição da utilização
da metodologia do Ensino Híbrido, não só no domínio cognitivo como também no
afetivo, levando os estudantes a uma maior motivação e autonomia.
Palavras-chave: Ensino Híbrido.
Aprendizagem. MOODLE. Física.
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Virtual
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ABSTRACT
CASAGRANDE, A. M. Hybrid Physics Teaching using MOODLE: a study on
educational contributions in High School. 2018. 228 p. Dissertation (Master of
Science) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena,
2018
The present research, of quantitative nature, is an experimental-documentary
research whose objective was to study the impact of the use of the blended learning
methodology in a group of students of the second year of High School of the Federal
Institute of Education Science and Technology of São Paulo - IFSP, Campus
Jacareí in the discipline of Physics. For that, a Virtual Learning Environment (AVA)
was developed, using the MOODLE software, which made available to the students
of the investigated class different resources and activities that could be accessed
through a computer connected to the Internet. Among these resources and activities
we can mention: texts, videos, simulations, lessons, solved exercises,
demonstrations of experiments, lists of exercises with immediate feedback and
forums. The intention was to evaluate if the integration between classroom and
online education, making the educational action more personalized, would be more
effective for students' learning than the traditional teaching practices anchored in
the expository methodology. In order to evaluate the educational impact of the
methodology used, we compared the students' performance by means of the final
average of the first two months of the 2018 school year with the results obtained by
the same group when they were submitted to the traditional teaching methodology
during the first two months of the previous year. We also analyzed the students'
interaction with the MOODLE AVA to verify if the students who interacted the most
with the available resources were the ones that obtained the best performance. The
data were treated statistically by the t-student and Pearson coefficient tests and
point to the existence of significant evidence of contribution of the Hybrid Teaching
methodology, not only in the cognitive domain but also in the affective domain,
leading students to a higher motivation and autonomy.
Keywords: Hybrid Teaching. High School. Virtual Learning Environment.
MOODLE. Physical.
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1 INTRODUÇÃO

No auge da Revolução Industrial no século XX, surgiu nos Estados Unidos
o modelo das escolas atuais, criado com a finalidade de acomodar muitos
estudantes por idade em séries, colocando-os em uma sala de aula com um
professor e padronizando o ensino e a avaliação.
[...] Apenas 50% das crianças e adolescentes de 5 a 19 anos, nos Estados
Unidos, estavam matriculados na escola em 1900. A fim de criar um
sistema de educação universal que pudesse acomodar muitos estudantes,
os educadores basearam-se no sistema industrial eficiente que havia
surgido no país. Isso resultou em agrupamentos de estudantes por idade
em séries, colocando-os em uma sala de aula com um professor e
padronizando o ensino e a avaliação. A teoria era que, com estudantes
agrupados por nível e, então reunidos em salas de aulas, os professores
poderiam ensinar “as mesmas matérias, da mesma maneira e no mesmo
ritmo” – um processo padronizado, ou monolítico, de modo que as escolas
pudessem matricular um número muito maior de estudantes. (HORN;
STAKER, 2015, p.6)

Atualmente, esse modelo industrial é insuficiente porque esperamos que as
escolas eduquem a fim de que as crianças possam realizar todo o seu potencial
humano. Segundo Piaget (1970), apenas ter a mesma idade não significa que duas
crianças aprendam da mesma forma e no mesmo ritmo.
Cada criança tem necessidades de aprendizagem diferentes, em momentos
diferentes, possuindo mais afinidades com algumas inteligências, além de
possuírem níveis diferentes de conhecimentos prévios e características
socioculturais que os diferenciam uns dos outros, o que torna a sala de aula um
ambiente onde a heterogeneidade dos estudantes se faz sempre presente afetando
de forma significativa o aprendizado de determinados conceitos pelos estudantes
(PIAGET, 1970).
Segundo Moran (2000), quando se consegue integrar diversas tecnologias,
como as telemáticas, as audiovisuais, as textuais, as orais, as musicais, as lúdicas
e as corporais, ocorre uma mudança qualitativa no processo de ensino e
aprendizagem.
Atualmente no Brasil, o modelo pedagógico é predominantemente
presencial, com aulas expositivas ou demonstrações do material realizado pelo
professor. Os materiais pedagógicos são, principalmente, livros, aulas expositivas
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e trabalhos escritos, mas com a expansão da Internet, tornou-se mais acessível
diversas formas, métodos e materiais para tornar as aulas presenciais e on-line
muito mais atrativas e produtivas.
Moran (2000) afirma que o docente tem um grande leque de metodologias e
recursos disponíveis, mas, antes de tudo, é importante ampliar e dominar as formas
de comunicação interpessoal/grupal e audiovisual/telemática para que possa
diversificar as formas de dar aula, de realizar atividades e de avaliar.
Berbel (2011) afirma que a utilização das diversas possibilidades de
metodologias ativas pode levar os estudantes à aprendizagem para a autonomia.
A inadequação do processo de ensino baseado na transmissão de
informação já foi apresentada há bastante tempo e por diversos teóricos, tais como
Piaget, Ausubel, Vygotsky, Dewey, Novak, Freire e outros, que enfatizam a
necessidade de superar a educação bancária e centrar a educação no estudante,
tornando-o ativo no seu processo de aprendizagem.
Limberger (2013) afirma que diante do acesso da população à informação
por meio de mídias digitais faz-se necessário repensar sobre as metodologias de
ensino utilizadas diariamente a fim de agregar maior conhecimento, tornando o dia
a dia da sala de aula mais dinâmico, onde o aluno não deve ser visto mais como
um ser passivo, mas estimulado a construir o seu conhecimento.
A motivação para o referido trabalho embasou-se na afinidade da
pesquisadora com as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC),
uma vez que fez curso técnico em Processamento de Dados, depois, graduação
em Ciência da Computação na Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), e, por
último, uma especialização em Design Instrucional para EaD Virtual na
Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI).
Atualmente, atuando como Técnica de Tecnologia da Informação no Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus Jacareí, e
sendo uma das administradoras do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do
MOODLE, sentiu a necessidade de estudar o impacto que os recursos oferecidos
pelas TDIC podem ter sobre o processo de ensino e de aprendizagem dos
estudantes do Ensino Médio.
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O Pensamento de senso comum pode até relacionar a Física à imagem
estereotipada de práticas de um cientista maluco dentro de um laboratório fazendo
experiências, fato que pode motivar alguns estudantes para o estudo dessa
Ciência.
Contudo, na realidade das escolas, em especial da Educação Básica, muitas
vezes os laboratórios não fazem parte do cotidiano dos estudantes e as aulas são
realizadas dentro das salas de aula com o auxílio apenas de uma lousa e giz. São
poucas as escolas que possuem computador e projetor com acesso à Internet e
diferentes mídias. Esse fato, além de não contribuir muito para a motivação dos
estudantes, não possibilita uma formação adequada aos cidadãos considerados
nativos digitais.
Na escola onde a pesquisadora trabalha e a pesquisa foi realizada, há quatro
laboratórios de informática que contam com um projetor multimídia e computadores
com acesso à Internet. Além disso, todas as salas de aula possuem um computador
com acesso à Internet e um projetor de slides, o que motivou e facilitou a
implantação deste projeto de pesquisa.
É preciso destacar também que, apesar dos recursos computacionais de
que dispõe essa escola, recém-inaugurada em 2014, a mesma ainda não possui
laboratórios de física, química ou biologia montados, daí a hipótese levantada de
que a utilização do Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
(MOODLE) poderia facilitar a aprendizagem dos estudantes disponibilizando
simulações e vídeos de experimentos para ilustrarem o conteúdo teórico estudado.
O MOODLE é o Ambiente Virtual de Aprendizagem mais popular e utilizado
no mundo. Está presente em mais de duzentos países, possui mais de cem mil
sites registrados e mais de cento e trinta milhões de usuários. O Brasil é o quarto
país, com cinco mil sites registrados, perdendo apenas para os EUA, Espanha e
México.
Outro aspecto importante a ser considerado como motivador dessa
pesquisa é o fato de que a metodologia do Ensino Híbrido ganhou muita ênfase
atualmente graças, em parte, ao grande sucesso da Khan Academy, uma
plataforma acessível pela Internet que oferece exercícios, vídeos de instrução e um
painel de aprendizado personalizado à estudantes de diferentes níveis de ensino.

20

Os recursos dessa plataforma são acessados por mais de dez milhões de
estudantes por mês em pelo menos duzentos países (HORN e STAKER, 2015).
Neste trabalho estudamos o impacto educacional da utilização do Ensino
Híbrido numa escola do Ensino Médio com a utilização do MOODLE. Assim, no
segundo capítulo, tratamos de compreender como historicamente o ensino de
Física foi realizado no Brasil até os dias de hoje e como os resultados de pesquisas
têm trazido demandas para como deve ser a prática pedagógica dessa disciplina
em sala de aula.
No capítulo três, buscamos definir o significado de Ensino Híbrido e analisar
as possíveis contribuições dessa metodologia para o ensino de Física. No capítulo
quatro, apresentamos o software MOODLE, que utilizamos para construir o
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) acessado pelos estudantes que
participaram da pesquisa.
No capítulo cinco, apresentamos uma breve revisão da literatura referente
às teorias de aprendizagem com o intuito de identificar aquelas que seriam
contempladas na metodologia de Ensino Híbrido. No capítulo seis, detalhamos a
pesquisa realizada, caracterizando a metodologia de implantação, coleta e análise
de dados. No capítulo sete, apresentamos e discutimos os dados obtidos em nossa
pesquisa e, por fim, no capítulo oito apresentamos nossas considerações finais.
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2 ENSINO DE FÍSICA NO BRASIL
2.1 História do Ensino de Física no Ensino Médio

A Física está presente no dia a dia das pessoas, mas só começa a fazer
parte do currículo escolar, no nível que equivaleria ao atual Ensino Médio, no início
do século XIX conforme Nicioli Junior1 (2007 apud AZEVEDO, 2008).
Lorenz (1994) relata que em 1837, em homenagem ao menino-imperador,
foi fundado o primeiro colégio de instrução secundária oficial do Brasil, conhecido
como Colégio D. Pedro II, no Rio de Janeiro, tombado como patrimônio histórico
cultural.
Esse colégio serviu como padrão para os colégios públicos e particulares da
época e seu colegiado exerceu um papel importante na elaboração de programas
de ensino a serem adotados em nível nacional até meados do século XX.
Segundo Alves Filho (2000), na época do império, a tendência dos textos
didáticos era incentivar os professores a centrarem o ensino da Física na
memorização e verbalismo, e, por consequência, um ensino afastado dos
laboratórios e das observações empíricas inerentes à própria construção da Física.
Nicioli Junior1 (2007, p.96 apud AZEVEDO, 2008, p.17) afirma que,
No século XIX os livros didáticos apresentavam uma física descritiva,
qualitativa, que na passagem para o século XX muda gradualmente para
uma abordagem descritivo-experimental no qual passa a imperar “uma
descrição matemática e exemplos hipotéticos mais detalhados e sendo o
início do caminho da algebrização da cinemática”.

Rosa e Rosa (2005) relatam que em 1934 foi criado o primeiro curso de
formação de professores de Física para o Ensino Médio no Brasil, junto à
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (USP) e
que só a partir dos anos 1950 a Física passou a fazer parte dos currículos, desde
o Fundamental até o Ensino Médio, tendo sua obrigatoriedade ocorrido em função
da intensificação do processo de industrialização no país.

_________________________
1

NICIOLI JUNIOR, R. B. O conteúdo de cinemática nos livros didáticos de 1810 até 1930. 2007. 170 f. Dissertação
(Mestrado em Ensino de Ciências), Instituo de Física – Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP),
São Paulo, 2007.
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Hamburger2 (1982, p.195 apud ALVES FILHO, 2000, p.28) afirma que em
1953 e em 1955, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA, em São José dos
Campos - São Paulo, foi realizado o I e II Curso de Aperfeiçoamento de Professores
de Física do Ensino Secundário, patrocinados pelo MEC. “Em ambos os cursos foi
dado ênfase na experimentação, recomendando-se um ensino para compreender
e raciocinar contra o verbalismo e memorização”.
Na década de 1960, os investimentos em educação continuavam
dependendo de capital estrangeiro, mas ao mesmo tempo iniciava-se um
movimento de reforma da educação brasileira, principalmente com a
Instituição da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN), em 1961. No ensino de Física identifica-se esta época com os
consideráveis investimentos na aquisição de materiais para aulas
experimentais [...] (ROSA; ROSA, 2005, p.5)

Nos anos de 1980 e 1990, o país passou por uma reorganização no campo
político e da educação Em 1996, a reformulação do Ensino Médio no Brasil,
estabelecida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), foi
regulamentada em 1998 pelas Diretrizes do Conselho Nacional de Educação e
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) em 1999.
O PCN, elaborado para os diferentes níveis da Educação Básica, sinaliza
alguns aspectos que podem promover uma mudança no ensino de Física, pois dá
ênfase a temas significativos para o educando e a sua formação. Também são
apresentadas competências e habilidades, como: representação e comunicação;
investigação e compreensão; e contextualização sociocultural [...] (BRASIL, 1999)
Em 2002, o Ministério da Educação lança o PCN+, com orientações
complementares ao PCN, objetivando apoiar os professores no desenvolvimento
de um currículo de competências.
Dentre as estratégias citadas para o ensino da Física, destaca-se a utilização
da experimentação e resolução de problemas. Também é imprescindível que haja
diálogo entre estudantes e professores mediados pelo conhecimento para que o
processo de aprendizagem faça sentido aos jovens, não esquecendo de tratar a
Física como parte da cultura contemporânea, possibilitando a integração da Física
à vida social, por meio de visitas a museus, planetários, exposições e centros de
ciência. (BRASIL, 2002).
_________________________
2

HAMBURGER, E. W. Análise dos simpósios nacionais de ensino de Física (mesa redonda) Atas do V SNEF, Belo
Horizonte/MG. 1982. p.194-199.
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Espera-se que o ensino de Física no Ensino Médio, contribua para a
formação de uma cultura científica efetiva, que permita ao indivíduo a
interpretação de fatos, fenômenos e processos naturais, situando e
dimensionando a interação do ser humano com a natureza como parte da
própria natureza em transformação. [..] (BRASIL, 2017)

Mesmo com tantas mudanças, o conteúdo no ensino de Física no século XXI
não sofre nenhuma alteração, ficando vinculado ao conteúdo do século XIX e
utilizando metodologias do século XX, necessitando de uma atualização imediata
de forma que possa acompanhar a revolução tecnológica em que vivemos.
Segundo Sanches e Neves (2011), a Física moderna e contemporânea
necessita também de fazer parte do conteúdo dos livros didáticos, como: Teoria da
relatividade, Mecânica Quântica, Física Nuclear, Física das Partículas, Cosmologia,
radioatividade, fissão e fusão nuclear, raios X, semicondutores e supercondutores,
lasers, fibras óticas e outros.
Em pleno século XXI, mais de cem anos se passaram desde a introdução
da Física nas escolas do Brasil, mas suas práticas continuam fortemente
identificadas por aquelas praticadas a cem anos atrás, onde o ensino era
voltado para a transmissão de informações através de aulas expositivas
utilizando metodologias voltadas para a resolução de exercícios
algébricos. (ROSA; ROSA, 2005)

A partir dos anos 1990, as pesquisas em Ensino de Ciências ganham um
caráter mais sociocultural e menos cognitivista. Dessa forma, passa-se a dar
importância à ressignificação de papéis de estudantes e de professores em sala de
aula.
Trabalhos como os de Mortimer e Scott (2002) propõem que o professor seja
o sujeito que introduz o aprendiz no contexto cultural a partir de um processo de
mediação entre suas ideias e concepções e o saber formal. Esses autores também
defendem que os estudantes podem ocupar uma posição mais ativa em sala de
aula.
Nessa mesma linha de pensamento, Laburú, Arruda e Nardi (2003),
influenciados pelas ideias feyerabendianas, defendem a adoção de um pluralismo
metodológico para o ensino de Ciências por entenderem que a aprendizagem é um
fenômeno complexo exigindo estratégias e recursos múltiplos e variados. Dessa
forma, compreende-se que como há diferentes perfis de aprendizagem em sala de
aula, é preciso se adotar diferentes metodologias de ensino.
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Para pesquisadores como Abi-El-Mona e Abd-El-Kalick (2006), as aulas de
ciências, em especial as de Física, devem contar com a participação ativa dos
estudantes, mas, para isso, é preciso que o professor possa dispor de diferentes
recursos para realizar atividades motivadoras e significativas para seus estudantes.
Neste aspecto, nos lembramos das práticas experimentais de levantamento
de dados, de demonstração experimental, enfim, de atividades investigativas.
Contudo, não é raro o professor se deparar com limitações, como a falta de
laboratório, de equipamentos experimentais, etc. (SÉRE; COELHO, 2003)
Medeiros e Medeiros (2002) destacam que, devido ao fato de a
aprendizagem em Física exigir alto grau de abstração, as simulações e animações
computacionais podem ser úteis aos processos de ensino e de aprendizagem.
Martins, Fiolhais e Paiva (2003) chamam a atenção para o fato de as
simulações de fenômenos físicos e químicos on-line aumentarem a atratividade das
aulas estimulando a aprendizagem dos estudantes.
Outros autores, como Prestes e Caldeira (2009), enfatizam as várias
contribuições que o uso da história da ciência pode trazer para o aprendizado da
Ciência e, dentre elas, citam a possibilidade de promover a compreensão e
evolução de estratégias e métodos científicos, de contribuir para a compreensão
da natureza da Ciência e do saber científico, de combater tanto o cientificismo
quanto o dogmatismo e de favorecer a interdisciplinaridade, por tornar evidentes os
vínculos entre ideias discutidas e abordadas em outras disciplinas.
Clement e Terrazan (2011) lembram-se da importância das atividades
didáticas de resolução de problemas. Para eles, tais atividades desenvolvem nos
estudantes as habilidades de resolução de problemas e próprias do pensar, pois
envolvem a interpretação, a análise, a crítica, a busca por soluções.
Porém, não se podem excluir as atividades relacionadas à relação Ciência,
Tecnologia e Sociedade, que permite um pensar crítico sobre o papel e o impacto
da Ciência e da Tecnologia na sociedade atual, contribuindo para a tomada de
decisões envolvendo ações socialmente responsáveis (SANTOS; MORTIMER,
2001)
Diante todas essas recomendações, é possível concluir que o livro didático
de Física, por melhor que seja, não consegue atender a todas essas demandas.
Essa afirmação, contudo, não nega o papel e a importância do livro didático
nas escolas e no processo de ensino e de aprendizagem.
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Como bem destaca Ralejo (2015), o livro didático
pode servir como referência, fonte e inspiração para o professor
desenvolver suas aulas uma vez que é fonte com textos e atividades já
didatizados, e que passarão por modificações e adaptações no contexto
da prática. O material didático, quando bem utilizado, pode ajudar o
professor a evitar erros, propor metodologias inovadoras, processos de
ensino-aprendizagem, atualização de conteúdos, sistematizar os
conteúdos escolares, ou seja, seu uso não se restringe somente à sala de
aula (RALEJO, 2015, p.15).

Entretanto, é preciso admitir que, apesar de ser um material importante em
sala de aula e fora dela, o livro didático,
sozinho não é suficiente para educar. Sua existência não é independente,
tornando-se um elemento constitutivo de um conjunto multimídia. Existem
outros instrumentos que auxiliam no processo de ensino-aprendizagem e
que não fazem uma relação de concorrência com o livro, mas sim de
complementaridade como mapas, enciclopédias, equipamentos
audiovisuais, Internet e softwares didáticos. Normalmente no final de cada
capítulo ou unidade de um livro há um espaço com sugestões de leituras
de outros livros, de filmes, além das consultas na mídia eletrônica
(RALEJO, 2015, p.19)
.

Nessa perspectiva, há necessidade de pensarmos outros recursos de apoio
ao processo de ensino e de aprendizagem, em especial aquele que se utiliza dos
recursos das TDIC.
Dessa forma, utilizamos a base de dados “SCOPUS” (Elsevier) para
realizarmos uma análise bibliométrica de artigos científicos que estivessem
relacionados ao ensino de Física no Ensino Médio com a metodologia de Ensino
Híbrido.
Nossa intenção foi encontrar referências que nos dessem embasamento
para a construção de uma proposta de Ensino Híbrido para ser implantada no
contexto da pesquisa.
Ao final de todos os critérios estabelecidos e filtros aplicados, foi possível
identificar a relevância dos artigos, autores, países, instituições e revistas
relacionadas ao tema, além da evolução das publicações ao longo do tempo.
Inicialmente, quando buscado apenas a palavra-chave ”HIGH SCHOOL”,
foram encontrados 26.868 documentos, sendo 21.658 artigos.
A evolução das publicações é apresentada numa série temporal de 2005 a
2018, totalizando 11.259 artigos. Um fato relevante é que não se buscou a palavra
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“ENSINO MÉDIO” devido a metodologia do ”ENSINO HÍBRIDO” estar mais
presente no idioma do “inglês”.
No Gráfico 1, apresenta-se a evolução das publicações mais relevantes do
total de 11.259 artigos encontrados em relação apenas a palavra-chave “HIGH
SCHOOL”, numa série temporal de 2005 a 2018 (limitações dadas na plataforma),
onde é visível e significativo o crescimento das publicações ao longo deste período.
Gráfico 1 – Artigos sobre “HIGH SCHOOL” distribuídos por ano

Fonte: Elaborado pela autora

No Gráfico 2, apresenta-se a evolução das publicações mais relevantes do
total de 11.259 artigos encontrados em relação apenas à palavra-chave “HIGH
SCHOOL”, distribuídos de acordo com o país de origem no período de 2005 a 2018
(limitações dadas na plataforma). Percebe-se que os Estados Unidos da América
(EUA), destaca-se com o maior número de ocorrências, seguido do Japão, Turquia,
Canadá, Austrália, Tailândia, Irã, Brasil, Coréia do Sul e China. O Brasil ocupa a 8ª
colocação, com 332 artigos publicados.
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Gráfico 2 – Artigos sobre “HIGH SCHOOL” distribuídos por país

Fonte: Elaborado pela autora

No Gráfico 3, apresenta-se a evolução das publicações mais relevantes, do
total de 11.259 artigos encontrados, em relação apenas à palavra-chave “HIGH
SCHOOL”, distribuídos de acordo com o autor no período de 2005 a 2018
(limitações dadas na plataforma). O autor R. Dawn Comstock destaca-se como o
autor com mais artigos publicados com um total de 71, sendo que o título
“Concussions among United States high school and collegiate athletes”
(COMSTOCK et al., 2007) possui 462 citações. R. Dawn Comstock é um professor
da Escola de Saúde Pública do Colorado, Prevenção de Lesões Pediátricas,
formado em licenciatura de microbiologia e PhD em Epidemiologia de Saúde
Pública pela Universidade da Califórnia em San Diego nos Estados Unidos.
Gráfico 3 – Artigos sobre “HIGH SCHOOL” distribuídos por autor

Fonte: Elaborado pela autora
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Após um refinamento com a palavra-chave “PHYSICS” ou “FÍSICA”,
encontrou-se 854 artigos.
No Gráfico 4, apresentam-se os artigos mais relevantes distribuídos em uma
série temporal de 2005 a 2018 (limitações dadas na plataforma), onde é visível e
significativo o crescimento das publicações ao longo deste período.
Gráfico 4 – Artigos sobre “HIGH SCHOOL” E “PHYSICS” por ano

Fonte: Elaborado pela autora

No Gráfico 5, apresentam-se os artigos mais relevantes distribuídos de
acordo com o país de origem no período de 2005 a 2018 (limitações dadas na
plataforma). Percebe-se que os Estados Unidos destaca-se com o maior número
de ocorrências, seguido do Brasil, Turquia, Espanha, Tailândia, Coréia do Sul,
Israel, Indonésia, Austrália e Canadá. O Brasil ocupa a 2ª colocação, com 87 artigos
publicados.
Gráfico 5 – Artigos sobre “HIGH SCHOOL” e “PHYSICS” por país

Fonte: Elaborado pela autora
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Após um refinamento com a palavra-chave “BLENDED LEARNING”, 102
artigos foram encontrados.
No Gráfico 6, apresentam-se os artigos mais relevantes distribuídos em uma
série temporal de 2005 a 2018 (limitações dadas na plataforma), onde é visível e
significativo o crescimento das publicações ao longo deste período com uma queda
significativa em 2016 e posterior “pico” de crescimento.
Gráfico 6 – Artigos sobre “HIGH SCHOOL” e “BLENDED LEARNING” por ano

Fonte: Elaborado pela autora

No Gráfico 7, apresentam-se os artigos mais relevantes distribuídos de
acordo com o país de origem no período de 2005 a 2018 (limitações dadas na
plataforma). Percebe-se que os Estados Unidos destaca-se com o maior número
de ocorrências, seguido de Tailândia, Grécia, Turquia, Indonésia, Austrália, Israel,
Rússia, Espanha e Malásia. O Brasil não aparece entre os mais citados.
Gráfico 7 – Artigos sobre “HIGH SCHOOL” e “BLENDED LEARNING” por país

Fonte: Elaborado pela autora
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Após um refinamento com a palavra-chave “MOODLE”, 19 artigos foram
encontrados.
No Gráfico 8, apresentam-se os artigos mais relevantes distribuídos numa
série temporal de 2009 a 2018 (limitações dadas na plataforma), onde é visível a
oscilação do número de publicações com “picos” nos anos de 2013, 2015 e 2017.
Gráfico 8 – Artigos sobre “HIGH SCHOOL” e “MOODLE” por ano

Fonte: Elaborado pela autora

No Gráfico 9, apresentam-se os artigos mais relevantes distribuídos de
acordo com o país de origem no período de 2009 a 2018 (limitações dadas na
plataforma). Percebe-se que a Espanha destaca-se com o maior número de
ocorrências, seguido da Indonésia, Turquia, Brasil, México, Rússia, Arábia Saudita,
Estados Unidos, Ghana e Índia. O Brasil aparece na 4ª colocação com 2 artigos
publicados.
Gráfico 9 – Artigos sobre “HIGH SCHOOL” e “MOODLE” por pais

Fonte: Elaborado pela autora
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No Quadro 1, apresentam-se os títulos de 7 artigos mais relevantes do total
de

19 artigos encontrados, após a busca das palavras “HIGH SCHOOL” e

“MOODLE”, no dia 02 de agosto de 2018. Os artigos selecionados apresentam
estudos realizados em escolas do Ensino Médio na disciplina de Física.
Quadro 1 – Artigos sobre “HIGH SCHOOL” e “MOODLE”
ARTIGO
Integrating interactive
online content at an
early
college
high
school: An exploration
of MOODLE, ning and
twitter

AUTORES

ANO

PAÍS

CITAÇÕES

List,
J.S.;
Bryant, B.

2009

EUA

6

A systematic approach
to improving e-learning
implementations in high
schools

Pardamean,
B.;
Suparyanto,
T.

Secondary and high
school
teachers'
perceptions regarding
computer games with
educational features in
Turkey
Social media network
participation
and
academic performace in
senior high schools in
Ghana

Yilmaz Ince,
E.;
Dermirbilek,
M.

Are virtual learning
environments useful in
secondary
science
education

High school students'
perceptions
of
classroom
learning
environments in an EFL
context

Teacher Perceptions of
MOODLE
and
Throughput
in
a
Blended
Learning
Programme
for
inService
Secondary
School
Mathematics
Teachers

Mingle,
J.
Adams, M.

2014

Indonésia

5

2013

Turquia

4

2015

Ghana

4

Ardura,
D.;
Zamora, A.

2014

Espanha

3

Goksu, A.

2015

Turquia

0

Ndiovu, M.C.;
Mostert, I.

Fonte: Elaborado pela autora

2018

África do
Sul

0

SÍNTESE DO RESUMO
Esse artigo examina o processo que
uma escola de Ensino Médio adotou
para integrar a tecnologia à sala de
aula usando programas on-line
acadêmicos e não acadêmicos.
Estudo analisou os níveis básicos de
habilidades com o computador por
meio de um questionário desenvolvido
pela Universidade de Toronto. Os
resultados indicaram correlação entre
as habilidades de uso do computador
e o desempenho acadêmico.
O objetivo deste artigo é investigar as
percepções dos professores do
Ensino Médio sobre a integração de
jogos de computador educativos em
suas aulas. Os resultados revelaram
que os professores que utilizam os
jogos em sala de aula são mais
positivos do que os que não utilizam.
O estudo analisa a participação dos
estudantes do Ensino Médio nas
redes sociais e os efeitos na
gramática e ortografia. Os resultados
apontaram para o uso dos dispositivos
nas escolas de forma estrita.
O artigo relata um estudo sobre o uso
do MOODLE por estudantes do
Ensino Médio nas aulas de ciências.
Os resultados demonstram que os
estudantes alcançaram alto grau de
satisfação com a experiência como
complemento do ensino em sala.
Estudo realizado com estudantes
turcos do idioma da língua inglesa
utilizando os ambientes reais de
aprendizagem em sala de aula como
área de pesquisa. Os resultados
revelaram que os participantes
tiveram percepções positivas.
O objetivo deste artigo é analisar as
percepções dos professores de
matemática no Ensino Médio na África
do Sul sobre o uso do AVA do
MOODLE. As principais vantagens
levantadas foi a facilidade do
MOODLE em proporcionar momentos
síncronos e assíncronos de discussão
com colegas, envio de tarefas,
feedbacks. O grande obstáculo
identificado foi baixa velocidade da
Internet e o alto custo quando
disponibilizado altas velocidades.
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Após a busca das palavras “HIGH SCHOOL”, “MOODLE”, “BLENDED
LEARNING” e “PHYSICS”, juntas e nessa ordem, no dia 02 de agosto de 2018 não
foi encontrado nenhum artigo relacionado.
Posteriormente, realizamos uma nova busca na base de dados “SCOPUS”,
apenas das palavras-chave ”PHYSICS” ou “FÍSICA” e foram encontrados 79.299
documentos, sendo 37.746 artigos. A evolução das publicações é apresentada
numa série temporal de 2006 a 2018, totalizando 17.053 artigos. Após um
refinamento com a palavra-chave “HIGH SCHOOL”, foram encontrados 2.891
artigos; ou com a palavra-chave “BLENDED LEARNING” foram encontrados 62
artigos; ou com a palavra-chave “MOODLE” foram encontrados 26 artigos.
Depois, quando buscadas as palavras-chaves “PHYSICS”, “FÍSICA”, “HIGH
SCHOOL” e “BLENDED LEARNING” combinadas no título do artigo, foram
encontrados 36 artigos. E, por último, foram buscadas as palavras-chave
“PHYSICS”, “FÍSICA”, “HIGH SCHOOL”, “BLENDED LEARNING” e “MOODLE” e
foram encontrados 7 artigos.
Ao final de todos os critérios estabelecidos e filtros aplicados, foi possível
identificar a relevância dos artigos, autores, países, instituições e revistas
relacionadas ao tema, além da evolução das publicações ao longo do tempo.
No Gráfico 10 apresenta-se, do total de 17.053 artigos encontrados na busca
em relação a palavra-chave “PHYSICS” ou “FÍSICA”, apenas os mais relevantes
distribuídos numa série temporal de 2006 a 2018 (limitações dadas na plataforma).
Percebe-se um crescimento significativo ao longo desse período.
Gráfico 10 – Artigos sobre “PHYSICS” distribuídos por ano

Fonte: Elaborado pela autora
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No Gráfico 11, apresenta-se, do total de 17.053 artigos encontrados em
relação as palavras-chaves “PHYSICS” ou “FÍSICA”, apenas os mais relevantes
distribuídos em relação ao país de publicação. Os EUA destaca-se como o país
com mais publicações, seguido do Brasil, Espanha, Alemanha, China, Inglaterra,
Itália, França, Rússia e Suíça. O Brasil ocupa a 2ª colocação com 1.967 artigos
publicados.
Gráfico 11 – Artigos sobre “PHYSICS” distribuídos por país

Fonte: Elaborado pela autora

No Gráfico 12, apresenta-se do total de 17.053 artigos encontrados em
relação as palavras-chaves “PHYSICS” ou “FÍSICA”, apenas os mais relevantes
distribuídos em relação ao autor da publicação, no período de 2006 a 2018
(limitações dadas na plataforma).
O autor Alessio Bocci destaca-se como o autor com 46 artigos publicados,
sendo o título “CMS Physics technical design report, volume II: Physics performace”
(BOCCI, 2007) o artigo com maior número de citações, tendo um total de 532
citações. Alessio Bocci trabalha no departamento de Física da Universidade
Privada de Duke, no Estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos.
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Gráfico 12 – Artigos sobre “PHYSICS” distribuídos por autor

Fonte: Elaborado pela autora

Após um refinamento com a palavra-chave “HIGH SCHOOL”, 2.891 artigos
foram encontrados.
No Gráfico 13, apresentam-se os artigos mais relevantes em uma série
temporal de 2006 a 2018 (limitações dadas na plataforma), onde é visível e
significativo o crescimento das publicações ao longo deste período.
Gráfico 13 – Artigos sobre “PHYSICS” e “HIGH SCHOOL” por ano

Fonte: Elaborado pela autora

No Gráfico 14, apresentam-se os artigos mais relevantes distribuídos de
acordo com o país de origem no período de 2006 a 2018 (limitações dadas na
plataforma). Percebe-se que os Estados Unidos destacam-se com o maior número
de ocorrências, seguido Espanha, Brasil, China, Inglaterra, Alemanha, Turquia,
Austrália, França e Itália. O Brasil ocupa a 3ª colocação, com 352 artigos
publicados.
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Gráfico 14 – Artigos sobre “PHYSICS” e “HIGH SCHOOL” por país

Fonte: Elaborado pela autora

Após um refinamento com a palavra-chave “BLENDED LEARNING”, 62
artigos foram encontrados. No Gráfico 15, apresentam-se os artigos mais
relevantes distribuídos em uma série temporal de 2007 a 2018 (limitações dadas
na plataforma), onde é visível o crescimento das publicações ao longo deste
período com uma queda significativa em 2014 e retomada no crescimento a partir
de 2015.
Gráfico 15 –Artigos sobre “PHYSICS” e “BLENDED LEARNIG” por ano

Fonte: Elaborado pela autora

No Gráfico 16, apresentam-se os artigos mais relevantes distribuídos de
acordo com o país de origem no período de 2007 a 2018 (limitações dadas na
plataforma). Percebe-se que os Estados Unidos destacam-se com o maior número
de ocorrências, seguido de Espanha, Turquia, Austrália, Indonésia, China, Israel,
Tailândia, Canadá e Colômbia. O Brasil não aparece entre os mais citados.

36

Gráfico 16 –Artigos sobre “PHYSICS” e “BLENDED LEARNING” por país

Fonte: Elaborado pela autora

Após um refinamento com a palavra-chave “MOODLE”, e 26 artigos foram
encontrados. No Gráfico 17, apresentam-se os artigos mais relevantes distribuídos
em uma série temporal de 2008 a 2018 (limitações dadas na plataforma), onde é
visível um “pico” de publicações no ano de 2012 e uma queda significativa em 2013,
com uma crescente significativa a partir de 2013, alcançando outro “pico” em 2016.
Gráfico 17 – Artigos sobre “PHYSICS” e “MOODLE” por ano

Fonte: Elaborado pela autora

No Gráfico 18, apresentam-se os artigos mais relevantes distribuídos de
acordo com o país de origem no período de 2008 a 2018 (limitações dadas na
plataforma). Percebe-se que a Espanha destaca-se com o maior número de
ocorrências, seguido da Turquia, Indonésia, Brasil, Colômbia, Itália, Rússia,
Austrália, Alemanha e Malásia. O Brasil aparece na 4ª colocação com 2 artigos
publicados.
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Gráfico 18 – Artigos sobre “PHYSICS” e “MOODLE” por país

Fonte: Elaborado pela autora

No Quadro 2, apresentam-se os títulos de 3 artigos mais relevantes do total
de 26 artigos encontrados com as palavras-chaves “PHYSICS” ou “FÍSICA” e
“MOODLE”, buscados nesta ordem, até o dia 02 de agosto de 2018.
Quadro 2 – Artigos sobre “PHYSICS” E “MOODLE”
ARTIGO
The new method of
problem solving in
physics education by
using scorm-compliant
content package

The
effect
of
powerpoint
and
traditional lectures on
students' achievement
in physics

Work
Habits
of
Students in Traditional
and Online Sections of
an
introductory
Physics Course: A
Case Study

AUTORES

ANO

PAÍS

CITAÇÕES

Gonen, S.;
Bassaran,
B.

2008

Turquia

7

Erdemir,
N.

2011

Turquia

5

Kortemeyer, G.

2016

EUA

0

SÍNTESE DO RESUMO
Este artigo tem dois propósitos. O primeiro
é fornecer feedback automático no
MOODLE após a resolução de exercícios
nas aulas de Física. E o segundo, é
converter pacotes SCORM.
O estudo foi realizado para verificar a
viabilidade de se usar apresentações do
powerpoint nas aulas de Física em
comparação as aulas tradicionais com
lousa e giz. Os resultados apontaram
melhora significativa nas notas do grupo
experimental que usou as apresentações
do powerpoint em relação ao grupo de
controle que usou o método tradicional.
Foi realizado um estudo com dois grupos,
sendo que os dois tiveram acesso ao
material on-line. A única exceção foi que
um dos grupos também teve acesso ao
conteúdo por meio de uma palestra
tradicional. No final do estudo constatou-se
que
a
palestra
tradicional,
não
proporcionou ganho de conhecimento
extra aos estudantes que assistiram.

Fonte: Elaborado pela autora

No Quadro 3, apresenta-se 4 títulos relevantes do total de 7 artigos
encontrados após a busca das palavras-chaves “PHYSICS” ou “FÍSICA” e “HIGH
SCHOOL” e “BLENDED LEARNING” e “MOODLE”, juntos e nesta ordem até o dia
02 de agosto de 2018. Os artigos selecionados apresentam estudos desenvolvidos
no Ensino Médio de física utilizando a metodologia do Ensino Híbrido com o
MOODLE.
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Quadro 3 – Artigos sobre “PHYSICS”, “HIGH SCHOOL”, “BLENDED LEARNING” E
“MOODLE”
ARTIGO

AUTORES

ANO

PAÍS

CITAÇÕES

Re-thinking
physics
teaching
with
web-based
learning

Chandra, V.;
Walters, J.J.

2012

Austrália

25

A multipurpose
interactive
system
for
promoting and
assessing the
learning
of
physics

Picciarelli,
V.;
Selvaggi, G.; Stella,
R.

2013

Itália

2

Sulisworo, D.;
Sulistyo, E.N.;
Akhsan, R.N.

2017

Indonésia

0

Basarn, B.

2012

Turquia

0

The motivation
impact of open
educational
resources
utilization
on
physics learning
using Quipper
School App

Investigation of
the effects of
scorm adapted
whiteboard
movie
techniques on
student’s
success
in
physics classes

Gonen, S.

SÍNTESE DO RESUMO
Foi desenvolvido um site de física
(Getsmart) para estudantes do Ensino
Médio na Austrália. Os estudantes
acessaram o site durante 10 semanas,
após a comparação dos resultados do
grupo de controle com o grupo
experimental, observou-se um ganho
significativo do grupo experimental em
relação ao grupo de controle não só
em relação a aprendizagem como
também em relação nas atitudes dos
estudantes em relação ao estudo da
física por meio do Ensino Híbrido.
Este artigo apresenta um sistema
interativo projetado para facilitar o
gerenciamento
efetivo
da
consolidação do conhecimento e
(auto)avaliação do progresso feito na
aprendizagem de física no Ensino
Médio, em várias escolas da Itália por
meio do MOODLE.
O uso das TDIC é muito alto na
Indonésia, incluindo o uso da
tecnologia móvel. Este estudo utiliza
recursos educacionais abertos no
ensino da física por meio de um AVA.
Após aplicação constatou-se um
aumento da motivação sobre os
aspectos de atenção, relevância e
confiança dos estudantes.
Foi criado um site com materiais
instrucionais de diversas formas,
como:
simulações,
vídeos,
questionário, perguntas abertas em
relação a física “Força” e “Movimento”.
Esse estudo foi realizado com 139
estudantes do Ensino Médio, divididos
em 2 grupos sendo um de controle e
outro experimental. Como resultado
verificou-se um ganho significativo a
favor do grupo experimental.

Fonte: Elaborado pela autora

Após esse levantamento bibliométrico, concluímos que as pesquisas mais
importantes que tratam sobre o uso do Ensino Híbrido para dar apoio à
aprendizagem de Física evidenciam a necessidade de se oferecer múltiplos e
variados recursos no ensino com vistas a contemplar diferentes perfis de
aprendizagem e oferecer vários e diferentes estímulos ao desenvolvimento de
habilidades e competências.
No capítulo, a seguir, apresentaremos considerações sobre a metodologia
de Ensino Híbrido.
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3

ENSINO HÍBRIDO

3.1 Conceitos e Definições

Muitos autores definem o Ensino Híbrido, ou Blended Learning, como uma
das tendências da Educação do século XXI, que procura aproveitar o que há de
melhor do ensino tradicional presencial juntamente ao inovador Ambiente Virtual de
Aprendizagem do ensino on-line. Essa metodologia já é adotada por algumas
escolas no mundo com excelentes resultados, conforme artigos citados nos
Quadros 4, 5 e 6.
Horn e Staker (2015, p.34) definem que,
Ensino Híbrido é qualquer programa educacional formal no qual um
estudante aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino on-line, com
algum elemento de controle do estudante sobre o tempo, o lugar, o
caminho e/ou ritmo.

Por meio do Ensino Híbrido podemos aprender quando estamos com o
professor, quando estamos sozinhos, quando estamos com colegas, quando
estamos com desconhecidos, quando estudamos, quando nos divertimos,
aprendemos com o sucesso e com o fracasso.
Híbrido significa misturado, mesclado, blended. A educação sempre foi
misturada, híbrida, sempre combinou vários espaços, tempos, atividades,
metodologias e públicos. Esse processo, agora, com a mobilidade e a
conectividade, é muito perceptível, amplo e profundo: é um ecossistema
mais aberto e criativo. Podemos ensinar e aprender de inúmeras formas,
em todos os momentos, em múltiplos espaços. (MORAN3, 2015, p.27)

Senge4 (2006 apud Bacich; Tanzi Neto; Trevisani, 2015, p.32) “Aprender é se
tornar capaz de fazer o que antes não conseguíamos. É desenvolver um conjunto
integrado de competências de aprender a conhecer, a conviver, a ser e a agir”.

_____________________
MORAN, J. M. – Doutor em Comunicação pela Universidade de São Paulo (USP), Professor aposentado de Tecnologias
da USP. Fundador da Escola do Futuro da USP. Professor e pesquisador de inovações nos cursos híbridos e on-line. Atua
no Grupo de Pesquisas em Educação Híbrida do Instituto Singularidades.
3

4

SENGE, Peter et al. Escolas que aprendem: um guia da Quinta Disciplina para educadores, pais e todos que se
interessam por educação. Porto Alegre: Artmed, 2006. 336 p.
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Horn e Staker (2015) classificam o Ensino Híbrido em quatro modelos:
rotação, flex, à la carte e virtual enriquecido, conforme Figura 1.
No modelo de rotação, os estudantes alternam em uma sequência fixa ou a
critério do professor entre modalidades de aprendizagem em que pelo menos uma
seja on-line. Esse tipo de troca de atividades por estações não é novo na educação,
principalmente no ensino fundamental. O novo é que agora o ensino on-line faz
parte do ciclo de atividades. Esse modelo possui quatro formas, são elas: rotação
por estações, laboratório rotacional, sala de aula invertida e rotação individual.
No modelo flex há um local onde os estudantes podem comparecer a qualquer
momento e, inclusive, tirar dúvidas com professores tutores de plantão de forma
presencial, embora realizem o curso de forma on-line.
No modelo à la carte são cursos de pequena duração onde o professor tutor
é o professor on-line e os estudantes podem se inscrever a qualquer momento.
No modelo virtual enriquecido os professores oferecem sessões de
aprendizagem presencial, mas permite que os estudantes façam o restante de
forma on-line.
Figura 1 – Classificação do Ensino Híbrido

Fonte: Horn e Staker (2015, p.38)
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Muitas escolas nos Estados Unidos estão misturando e combinando esses
modelos, mas no Brasil são poucas as Instituições que já utilizam essa
metodologia.
O Quadro 4 exibe algumas Instituições no Brasil onde o método do Ensino
Híbrido já está sendo utilizado conforme, CGC (2016) e USP (2015).
Quadro 4 – Instituições que utilizam o Ensino Híbrido no Brasil
INSTITUIÇÃO

ESCOLARIDADE

SITE

Fundamental
II
–
2010,
Fundamental I – 2013 e Ensino
Médio – 2013

www.colegiodantealighieri.com.br

Educação Infantil ao Ensino Médio
– 2009

www.lourencocastanho.com.br

Colégio Elvira Brandão

Ensino Fundamental – 2010

www.elvirabrandao.com.br

Universidade
de
São
Paulo–Instituto de Física

Graduação em Física - 2015

http://www5.usp.br/93199/novo-metodode-ensino-no-instituto-de-fisica-temprofessores-mais-socraticos/

Colégio Dante Alighieri

Escola
Castanho

Lourenço

Fonte: Elaborado pela autora

Inicialmente, quando buscado na base de dados “SCOPUS” apenas a
palavra-chave ”BLENDED LEARNING”, foram encontrados 2.658 documentos,
sendo 1.159 artigos.
Ao final de todos os critérios estabelecidos e filtros aplicados, foi possível
identificar a relevância dos artigos, autores, países, instituições e revistas
relacionadas ao tema, além da evolução das publicações ao longo do tempo.
No Gráfico 19, apresenta-se a evolução das publicações mais relevantes do
total de 1.159 artigos encontrados, em relação apenas a palavra-chave “BLENDED
LEARNING”, numa série temporal de 2000 a 2018 (limitações dadas na
plataforma), onde é visível e significativo o crescimento, com “picos” nos anos de
2009, 2011, 2013 e 2016.
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Gráfico 19 – Artigos sobre “BLENDED LEARNING” distribuídos por ano

Fonte: Elaborado pela autora

No Gráfico 20, apresenta-se a evolução das publicações mais relevantes do
total de 1.159 artigos encontrados em relação apenas à palavra-chave “BLENDED
LEARNING”, distribuídos de acordo com o país de origem e no período de 2000 a
2018 (limitações dadas na plataforma). Percebe-se que os Estados Unidos da
América (EUA) destacam-se com o maior número de ocorrências, seguido da
Inglaterra, Austrália, Tailândia, Espanha, Turquia, China, Malásia, Alemanha e
Canadá. O Brasil não aparece nessa lista.
Gráfico 20 – Artigos sobre “BLENDED LEARNING” distribuídos por país

Fonte: Elaborado pela autora

43

No Gráfico 21, apresenta-se a evolução das publicações mais relevantes do
total de 11.259 artigos encontrados em relação apenas à palavra-chave “HIGH
SCHOOL”, distribuídos de acordo com o autor no período de 2000 a 2018
(limitações dadas na plataforma). O Autor Robert C. Graham destaca-se como o
autor com 13 artigos publicados no período, tendo 104 citações do artigo “A
framework for institutional adoption and implementation of blended learning in
higher education”. (GRAHAM; WOODFIELD; HARRISON, 2013)
Gráfico 21 – Artigos sobre “BLENDED LEARNING” distribuídos por autor

Fonte: Elaborado pela autora

Após um refinamento com a palavra-chave “MOODLE”, 126 artigos foram
encontrados. No Gráfico 22, apresentam-se os artigos mais relevantes em uma
série temporal de 2007 a 2018 (limitações dadas na plataforma), onde é visível o
crescimento com “picos” em 2013 e 2017, com uma queda significativa em 2015.
Gráfico 22 – Artigos sobre “BLENDED LEARNING” e “MOODLE” por ano

Fonte: Elaborado pela autora
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No Gráfico 23, apresentam-se os artigos mais relevantes distribuídos de
acordo com o país de origem no período de 2007 a 2018 (limitações dadas na
plataforma). Percebe-se que a Rússia destaca-se com o maior número de
ocorrências, seguida de Espanha, Tailândia, Itália, Turquia, Austrália, China,
Grécia, Portugal e Inglaterra. O Brasil não aparece na lista.
Gráfico 23 – Artigos sobre “BLENDED LEARNING” e “MOODLE” por país

Fonte: Elaborado pela autora

Após um refinamento com a palavra-chave “HIGH SCHOOL”, 553 artigos
foram encontrados. No Gráfico 24, apresentam-se os artigos mais relevantes numa
série temporal de 2002 a 2018 (limitações dadas na plataforma), onde é visível e
significativo o crescimento das publicações ao longo deste período.
Gráfico 24 – Artigos sobre “BLENDED LEARNING” e “HIGH SCHOOL” por ano

Fonte: Elaborado pela autora
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No Gráfico 25, apresentam-se os artigos mais relevantes distribuídos de
acordo com o país de origem no período de 2002 a 2018 (limitações dadas na
plataforma). Percebe-se que os EUA destacam-se com o maior número de
ocorrências, seguido por Inglaterra, Austrália, Tailândia, China, Turquia, Espanha,
Malásia, Canadá e Grécia. O Brasil não aparece na lista.
Gráfico 25 – Artigos sobre “BLENDED LEARNING” e “HIGH SCHOOL” por país

Fonte: Elaborado pela autora

Após um refinamento com a palavra-chave “PHYSICS” ou “FÍSICA” , 72
artigos foram encontrados.

No Gráfico 26, apresentam-se os artigos mais

relevantes em uma série temporal de 2002 a 2018 (limitações dadas na plataforma),
onde é visível e significativo o crescimento das publicações ao longo deste período.
Gráfico 26 – Artigos sobre “BLENDED LEARNING” e “PHYSICS” por ano

Fonte: Elaborado pela autora
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No Gráfico 27, apresentam-se os artigos mais relevantes distribuídos de
acordo com o país de origem no período de 2002 a 2018 (limitações dadas na
plataforma). Percebe-se que os EUA destacam-se com o maior número de
ocorrências, seguido por Austrália, Tailândia, Espanha, Turquia, Indonésia, Rússia,
Arábia Saudita, Iran e Israel. O Brasil não aparece na lista.
Gráfico 27 – Artigos sobre “BLENDED LEARNING” e “PHYSICS” por país

Fonte: Elaborado pela autora

No Quadro 5, apresentam-se os títulos de 4 artigos mais relevantes dentre
os 69 encontrados sobre “BLENDED LEARNING” e “HIGH SCHOOL” e “MOODLE”,
mostrando seus autores, país de origem, ano de publicação, total de citações e
uma síntese do resumo até o dia 02 de agosto de 2018.
Os artigos selecionados apresentam estudos sobre o ensino de biologia,
ciências e matemática no Ensino Médio e a influência da motivação no processo
de aprendizagem.
Quadro 5 – Artigos sobre “BLENDED LEARNING”, “HIGH SCHOOL” e “MOODLE”
ARTIGO

AUTORES

ANO

PAÍS

CITAÇÕES

High
school
students’ views on
blended learning

Kintu, M. J.;
Zhu, C.

2016

Turquia

5

Akgunduz, D.;
Akinoglu, O.

2017

Turquia

1

The
impact
of
blended learning and
social
media
supported learning
on the academic
success and motivation
of
the
students in science
education

SÍNTESE DO RESUMO
Determinar as visões dos estudantes do
Ensino Médio sobre o Ensino Híbrido. O
estudo foi realizado em um curso de
biologia com 47 estudantes, onde
utilizou-se o MOODLE durante 10
semanas.
O objetivo deste estudo é investigar o
efeito do Ensino Híbrido e das mídias
sociais no aprendizado acadêmico e a
motivação dos estudantes no ensino de
ciências. Como resultado chegou-se à
conclusão de que com o Ensino Híbrido
houve
um
sucesso
significativo
acadêmico
e
motivacional
em
comparação ao ensino tradicional, o que
não ocorreu com o grupo das mídias
sociais.

continua
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conclusão
ARTIGO

AUTORES

ANO

PAÍS

CITAÇÕES

The effect of blended
learning
in
mathematics course

Lin, Y. W.;
Tseng, C. L.;
Chiang, P. J.

2017

Taiwan

1

2018

Finji

0

Using
blended
learning and out-ofschool
visits:
pedagogies
for
effective
science
teaching
in
the
twenty-first century

Coll, S.D.;
Coll, R. K.

SÍNTESE DO RESUMO
O objetivo deste artigo é investigar a
influência do Ensino Híbrido com o
MOODLE
na
aprendizagem
dos
estudantes do Ensino Médio nas aulas
de matemática. Os estudos relataram
que os estudantes do sexo masculino
obtiveram melhores resultados.
Pesquisas
recentes
e
reformas
curriculares indicaram a necessidade de
modificar as abordagens de ensino. Este
estudo mostra como o MOODLE pode
integrar vivências dos estudantes com
seu mundo digital. Correlaciona-se o
nível motivacional dos estudantes com a
melhoria no desempenho acadêmico.

Fonte: Elaborado pela autora

No Quadro 6, apresenta-se o título de 1 artigo, do total de 13, encontrado
após a busca das palavras “BLENDED LEARNING”, “HIGH SCHOOL”, “MOODLE”
e “PHYSICS”, buscados nesta ordem até o dia 02 de agosto de 2018.
No artigo selecionado verifica-se que os estudos realizados sobre a
utilização do MOODLE para o Ensino Híbrido indicam uma melhora significativa
nos resultados de aprendizagem dos estudantes do Ensino Médio em Física.
Quadro 6 – Artigos sobre “BLENDED LEARNING”, “HIGH SCHOOL”, ”MOODLE” e “PHYSICS”
ARTIGO

Cooperativeblended
learning using
MOODLE as
an
open
source
learning
platform

AUTORES

Sulisworo, D.;
Agustin, S. P.;
Sudarmiyati,
E.

ANO

2016

PAÍS

Indonésia

CITAÇÕES

SÍNTESE DO RESUMO

2

Algumas pesquisas em ensino de Física nas
escolas
secundárias
mostram
que
o
aprendizado cooperativo tem o potencial de
melhorar o desempenho dos estudantes. O
objetivo deste estudo é verificar a eficácia da
combinação
entre
as
vantagens
da
aprendizagem combinada no desempenho de
aprendizagem de Física no Ensino Médio. A
variável dependente é a estratégia de
aprendizagem e a variável independente é a
conquista do aprendizado, sendo a covariável a
motivação. Os resultados revelaram maior
desempenho do grupo experimental em relação
ao grupo de controle.

Fonte: Elaborado pela autora

Pode-se afirmar que o Ensino Híbrido é uma variação do que atualmente
tem se chamado de metodologias ativas de aprendizagem.
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3.2 Metodologias Ativas

As metodologias ativas convidam os estudantes a terem uma posição de
maior responsabilidade na condução do seu processo de aprendizagem, tornandoos

capazes

de

construir

o

conhecimento;

envolvendo

autodisciplina,

responsabilidade, motivação, organização, flexibilidade e autonomia.
Dentre alguns exemplos, podemos citar: Aprendizagem Baseada em
Projetos, Experimentação, Gamificação, Laboratório Rotacional, Mapa Conceitual,
Peer Instruction, Sala de Aula Invertida, Pesquisa, Dramatização, Seminários,
Criação de Vídeos e outros.

3.2.1 Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP)

Buck (2008) relata

após uma pesquisa realizada nos EUA sobre as

habilidades e conhecimentos o que os estudantes precisam ter, além do
conhecimento especializado, para serem bem sucedidos no século XXI: precisam
ser capazes de aplicar seu conhecimento, resolver problemas, planejar, monitorar,
avaliar seu desempenho, comunicar suas ideias a públicos variados e saber utilizar
as tecnologias atuais.
A ABP é uma estratégia de ensino que proporciona aos estudantes do século
XXI vivenciarem tudo isso por meio de projetos. John Dewey, há mais de 100 anos,
já descrevia os benefícios da aprendizagem experiencial, prática e dirigida pelo
aluno. (BUCK, 2008)

3.2.2 Experimentação
Muitas pesquisas sobre o ensino de Ciências, genericamente expressando,
e em particular no ensino da Física, têm sido feitas com o intuito de incorporar cada
vez mais as tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) em
metodologias para tornar o ambiente escolar mais contextualizado e atrativo para
o estudante. (MARTINAZZO et al., 2014)
Silveira e Girardi (2017) relatam que “existe uma necessidade de equipar os
laboratórios de física para realizar uma experimentação da física moderna que, ao
mesmo tempo, motive os estudantes através de interfaces interativas”, com o uso
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de tecnologias. Contudo, a realidade brasileira é outra, e são poucas as escolas
que possuem laboratórios equipados e disponíveis para as aulas práticas, cabendo
ao professor utilizar de muita criatividade e, com poucos recursos, conseguir
proporcionar as experiências práticas aos estudantes.

3.2.3 Gamificação (Gamification)

Karl Kapp define gamification como uma poderosa ferramenta para gerar
engajamento fazendo uso mecânico, estético e de pensamento de games para
motivar a ação, promover a aprendizagem e a resolução de problemas. (ALVES,
2015)
Os games (jogos) estão ligados à satisfação e ao prazer que o jogador sente
e por isso são tão atrativos. As pessoas quando jogam, envolvem-se e dedicam
seu tempo a esta atividade em busca de emoções positivas e diversão. Portanto, a
gamificação pode tornar a aprendizagem atrativa, engajadora, divertida e efetiva
porque permite que se erre sem consequências reais, permitindo que se aprenda
sobre possíveis consequências em cada situação.

3.2.4 Laboratório Rotacional
Segundo Horn e Staker (2015), na modalidade do laboratório rotacional, os
estudantes, em parte do tempo da aula presencial, estão nas salas de aula e, em
outro momento, estão nos laboratórios de informática acompanhados de monitores.
Desta forma otimizando, o uso das salas de aula e o tempo do professor em sala
de aula.

3.2.5 Mapa Conceitual
Segundo Moreira (2012), a estratégia de utilização de mapas conceituais
como instrumento de ensino e/ou aprendizagem facilita a aprendizagem de
estruturas conceituais, pois mostram relações hierárquicas entre conceitos.
Essas representações gráficas semelhantes a diagramas são conhecidas
como proposições e indicam conceitos que são ligados por verbos de ação. Sendo
uma estratégia potencialmente facilitadora de uma aprendizagem significativa,
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segundo Novak (1981), o uso dos mapas conceituais pode reproduzir por meio de
sua elaboração o conhecimento existente na estrutura cognitiva do estudante.

3.2.6 Peer Instruction

O Peer Instruction, ou Aprendizagem por Pares, é um método de ensino
desenvolvido por Eric Mazur professor de Física na Universidade de Harvard, no
qual os estudantes, antes da aula presencial, realizam a leitura do material a ser
estudado e na aula presencial o professor expõe o conteúdo por meio de tópicos
com duração de 10 minutos, aplicando logo em seguida uma questão para ser
respondida, a princípio, de forma individual e, depois, colaborativa. (MAZUR, 2015)
Após uma análise das respostas, o professor verifica se o total de respostas
está na faixa de 30 a 70%, assim ele dá prosseguimento ao método fazendo com
que os estudantes conversem entre si, podendo também dar a sua opinião e
esclarecimentos quando solicitado e, após a segunda aplicação de outra questão
relacionada ao tópico, caso o total de acertos seja superior a 70%, ele dá
continuidade à aula finalizando o tópico e dando início a um novo tópico. Caso o
total de acertos seja menor que 30%, ele realiza uma nova abordagem do tema.

3.2.7 Sala de Aula Invertida
A sala de aula invertida, ou flipped classroom, surgiu no ano 2000, como
inverted classroom, após a observação de que o formato tradicional de ensino era
incompatível com alguns estilos de aprendizagem dos estudantes.
No ano de 2007, Bergmann e Sams (2017) implantaram pela primeira vez este
método no Ensino Médio, tornando-se os pioneiros com a utilização de videoaulas
para disponibilizar o conteúdo aos estudantes antes da aula presencial para que,
em sala de aula, pudessem dar um apoio maior aos estudantes durante a resolução
de exercícios.
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4 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), que em inglês significa
Virtual Learning Environment (VLE), são plataformas para educação on-line que
realizam o gerenciamento do processo ensino e aprendizagem, administrando
funcionalidades comuns dos softwares de comunicação, muito utilizadas na
educação a distância e semipresencial, mas que aos poucos estão se tornando
uma aliada dos professores na educação presencial, permitindo uma maior
interação com os estudantes não só durante as aulas, mas também durante a
realização das tarefas e trabalhos em casa.
Esses Ambientes Virtuais de Aprendizagem também são conhecidos como
Sistema de Administração de Aprendizagem, Learning Management System
(LMS), e como Sistema de Administração de Cursos, Course Management System
(CMS).
Flores e Gamez 5 (2004 apud Piva Junior et at., 2011, p.97), observam que
[...] com a consolidação da Internet como meio de comunicação,
pesquisadores, educadores e cientistas de computação desenvolveram
pesquisas que resultaram na possibilidade de várias pessoas acessarem
salas de aulas virtuais, grupos de trabalho na rede, campus eletrônico e
bibliotecas on-line em grande espaço compartilhado. Esses sistemas são
conhecidos como Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA).

São diversos os tipos de recursos que podem ser disponibilizados nesses
ambientes virtuais de aprendizagem, como: textos, slides, gráficos, imagens,
animações, simulações, avaliações, áudio, vídeo e outros materiais interativos.
Segundo Kenski

6

(2005 apud Carvalho Neto, 2009, p.53), “o professor

precisa ter consciência de que a tecnologia expande seu espaço profissional e
amplia o seu campo de atuação para além da escola clássica e da sala de aula
tradicional”.

_____________________
5

FLORES, A. M.; GAMEZ, L. Tecnologias aplicadas à educação a distância. 2004.
Monografia (Especialização em
Metodologia da Educação a Distância). Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) Virtual, Palhoça, 2004
6

KENSKI, V. M. Das salas de aula aos Ambientes Virtuais de Aprendizagem. FE-USP. Site educacional. Relatório de
Pesquisa 05/2005. São Paulo, 2005.
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O uso de ambientes virtuais como apoio ao ensino em sala de aula
certamente reflete a teoria e os objetivos do ensino intrínsecos na
abordagem do processo de ensino e aprendizagem da Instituição. O
conceito de AVA está mais alinhado com a abordagem cognitivista e
construtivista, especialmente pelo seu caráter de produção coletiva de
conhecimento. [...] (CARVALHO NETO, 2009, p.63)

Esses AVA não sobrepõem os espaços educacionais presenciais, mas os
ampliam, abrangendo diferentes estilos de ensino e aprendizagem, encorajando
um aprendizado colaborativo por meio de recursos e atividades diversas. Em geral,
estão baseados em uma arquitetura cliente-servidor e os usuários são divididos em
cinco categorias: administrador, professor, tutor, aluno e visitante.
Há muitos softwares no mercado com essas características, alguns são
pagos e outros são gratuitos. Entre eles, podemos citar: Solar, AulaNet, Edmodo,
Amadeus, E-Proinfo, Eleven, Claroline, Chamilo, Atutor, BrainsHOney, Sakai
Project, Eureka e outros. Os mais conhecidos são: BlackBoard Learn, TelEduc e
MOODLE.
A função do aparato educacional não deve ser a de ensinar, mas sim a de
promover o aprendizado. Isto significa que o professor deixa de ser o
repassador do conhecimento – o computador pode fazer isso e o faz muito
mais eficientemente do que o professor – para ser o criador de ambientes
de aprendizado e facilitador do processo pelo qual o aluno adquire
conhecimento. (VALENTE, 1993, p.5)

Para os estudantes presentes nas salas de aula que são considerados
nativos digitais, trabalhar com tecnologias torna o aprendizado muito mais
motivador.
Segundo Litto (2010, p.16),
O professor que limita seu trabalho à entrega de fatos e conhecimentos
aos estudantes logo será substituído por computadores e sites da Internet
que fazem essa tarefa vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana.
Mas o profissional que concentra seus esforços na criação de ambientes
e tarefas que permitem aos estudantes, descobrir, por si mesmos fatos e
conhecimentos sob diferentes possibilidades da interpretação da
informação obtida, nunca será substituído na aprendizagem presencial ou
a distância.

Carvalho Neto (2009) define que a qualidade de um Ambiente Virtual de
Aprendizagem pode ter duas dimensões: uma relacionada à qualidade do sistema
e outra, à qualidade da informação.
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A qualidade da informação está diretamente relacionada à: confiabilidade,
exatidão, autoria, completude, atualidade, interpretabilidade, facilidade de
entendimento e relevância. Já a qualidade do sistema está relacionada à
usabilidade do sistema, como: navegação, intuitividade, atratividade, performance,
segurança, facilidade de acesso, interatividade e funcionalidades.
Cursos nos quais o aluno somente acessa a informação e responde a
testes objetivos individuais revelam um concepção individual de
aprendizagem. E os cursos nos quais o aluno é orientado a resolver
problemas, aprender fazendo e é incentivado a pesquisar no contexto de
um grupo, revelam uma visão mais próxima das abordagens colaborativas
que propiciam o desenvolvimento de habilidades e competências nos
educandos exigidas por uma sociedade que está imersa em um mundo
digital. (PALÁCIO, 2005, p.144)

4.1 MOODLE
O MOODLE é o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) mais popular e
utilizado no mundo e significa Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment, que em português seria algo como: “Ambiente de Aprendizado
Dinâmico e Modular e Orientado a Objetos”.
Surgiu no final da década de 1990 como resultado de uma tese de doutorado
do educador e cientista computacional Martin Dougiamas, da Curtim University of
Technology em Perth, Austrália.
Segundo MOODLE (2018), foi lançado no mercado em 2001 e desenvolvido
seguindo os conceitos do construtivismo social, que não foca apenas na
disponibilização de material estático, mas sim na comunicação e colaboração entre
os estudantes visando à construção do conhecimento.
Cunha (2010, p.31) afirma que “Em Portugal, o MOODLE tem sido muito
divulgado pelas escolas dos ensinos básicos e secundário, registrando-se um
crescente interesse pela sua utilização.”
O site oficial do MOODLE disponibiliza em MOODLE (2018) alguns dados
estatísticos que indicam 101.446 sites registrados, 232 países, 15.177.008 cursos,
130.032.593 usuários, conforme Figura 2.
O Brasil é o quarto país, com 5.139 sites registrados, atrás apenas dos
Estados Unidos, Espanha e México.
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Figura 2 – Distribuição do MOODLE nos países que utilizam

Fonte: MOODLE (2018)

Inicialmente, buscou-se na base de dados “SCOPUS” apenas a palavrachave ”MOODLE”, e foram encontrados 792 documentos, sendo 251 artigos. Após
um refinamento com a palavra-chave “BLENDED LEARNING” foram encontrados
58 artigos; ou com a palavra-chave “HIGH SCHOOL” foram encontrados 85 artigos;
ou com a palavra-chave “PHYSICS” ou “FÍSICA” foram encontrados 35 artigos.
Depois, quando buscadas as palavras-chave “MOODLE”, “BLENDED
LEARNING” e “HIGH SCHOOL” combinadas no título do artigo nessa ordem, foram
encontrados 30 artigos. Por último, foram buscadas as quatro palavras-chave
“MOODLE”, “BLENDED LEARNING”, “HIGH SCHOOL” e “PHYSICS” nessa ordem
e foram encontrados 11 artigos.
Ao final de todos os critérios estabelecidos e filtros aplicados, foi possível
identificar a relevância dos artigos, autores, países, instituições e revistas
relacionadas ao tema, além da evolução das publicações ao longo do tempo.
No Gráfico 28, apresenta-se a evolução das publicações mais relevantes do
total de 251 artigos encontrados em relação apenas à palavra-chave “MOODLE”,
em uma série temporal de 2006 a 2018 (limitações dadas na plataforma), onde é
visível e significativo o crescimento exponencial das publicações ao longo deste
período, com uma queda em 2016 e posterior crescimento.
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Gráfico 28 – Artigos publicados sobre “MOODLE” por ano

Fonte: Elaborado pela autora

No Gráfico 29, apresenta-se a evolução das publicações mais relevantes do
total de 251 artigos encontrados em relação apenas à palavra-chave “MOODLE”,
distribuídos de acordo com o país de origem no período de 2006 a 2018 (limitações
dadas na plataforma). Percebe-se que a Espanha destaca-se com o maior número
de ocorrências, seguida de China, Brasil, EUA, Itália, Malásia, Grécia, Rússia,
Sérvia e Austrália. O Brasil ocupa a 3ª colocação, com 13 artigos publicados.
Gráfico 29 – Artigos publicados sobre “MOODLE” por país

Fonte: Elaborado pela autora

No Gráfico 30, apresenta-se a evolução das publicações mais relevantes do
total de 251 artigos encontrados em relação apenas à palavra-chave “MOODLE”,
distribuídos de acordo com o autor no período de 2006 a 2018 (limitações dadas
na plataforma). O autor Cristóbal Romero destaca-se como o autor com mais
artigos publicados de um total de 4 publicações, sendo que o seu artigo “Data
mining in course management systems: MOODLE case study and tutorial” (Romero;
Ventura; Garcia, 2008), destaca-se com 446 citações e, assim, sendo o mais citado.
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Gráfico 30 – Artigos publicados sobre “MOODLE” por autor

Fonte: Elaborado pela autora

Após um refinamento com a palavra-chave “BLENDED LEARNING” 58
artigos foram encontrados. No Gráfico 31, apresentam-se os artigos mais
relevantes distribuídos numa série temporal de 2010 a 2018 (limitações dadas na
plataforma), onde é visível e significativo o crescimento com uma queda
significativa em 2014 e posterior retomada do crescimento ao longo deste período.
Gráfico 31 - Artigos sobre “MOODLE” e “BLENDED LEARNING” por ano

Fonte: Elaborado pela autora

No Gráfico 32, apresentam-se os artigos mais relevantes distribuídos de
acordo com o país de origem no período de 2010 a 2018 (limitações dadas na
plataforma). Percebe-se que a Espanha destaca-se com o maior número de
ocorrências, seguido Sérvia, China, Malásia, Slovênia, Canadá, Grécia, Indonésia,
Itália e Jordânia. O Brasil não aparece na lista.
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Gráfico 32 - Artigos sobre “MOODLE” e “BLENDED LEARNING” por país

Fonte: Elaborado pela autora

Após um refinamento com a palavra-chave “HIGH SCHOOL”, 85 artigos
foram encontrados. No Gráfico 33, apresentam-se os artigos mais relevantes
distribuídos em uma série temporal de 2008 a 2018 (limitações dadas na
plataforma), onde é visível e significativo o crescimento com uma queda
significativa em 2014 e posterior retomada do crescimento ao longo deste período.
Gráfico 33 - Artigos sobre “MOODLE” e “HIGH SCHOOL” por ano

Fonte: Elaborado pela autora

No Gráfico 34, apresentam-se os artigos mais relevantes distribuídos de
acordo com o país de origem no período de 2008 a 2018 (limitações dadas na
plataforma). Percebe-se que a Espanha destaca-se com o maior número de
ocorrências, seguida por China, Brasil, Grécia, Malásia, Rússia, Sérvia, EUA,
Tailândia e Austrália. O Brasil ocupa a 3ª colocação com 4 publicações.
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Gráfico 34 - Artigos sobre “MOODLE” e “HIGH SCHOOL” por país

Fonte: Elaborado pela autora

Após um refinamento com a palavra-chave “PHYSICS”, 35 artigos foram
encontrados. No Gráfico 35, apresentam-se os artigos mais relevantes distribuídos
em uma série temporal de 2009 a 2018 (limitações dadas na plataforma), onde é
visível e significativo o crescimento com uma queda significativa em 2014 e 2016,
com posterior retomada do crescimento ao longo deste período.
Gráfico 35 – Artigos sobre “MOODLE” e “PHYSICS” por ano

Fonte: Elaborado pela autora

No Gráfico 36, apresentam-se os artigos mais relevantes distribuídos de
acordo com o país de origem no período de 2009 a 2018 (limitações dadas na
plataforma). Percebe-se que a Espanha destaca-se com o maior número de
ocorrências, seguida por China, Alemanha, Grécia, Sérvia, Tailândia, Inglaterra,
Ghana, Índia e Indonésia. O Brasil não aparece na lista.
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Gráfico 36 – Artigos sobre “MOODLE” e “PHYSICS” por país

Fonte: Elaborado pela autora

No Quadro 7, apresentam-se os títulos de 4 artigos mais relevantes sobre a
utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem do MOODLE no ensino de Física
dentre os 35 artigos encontrados quando buscadas as palavras-chave “MOODLE”
e “PHYSICS”, mostrando seus autores, país de origem, ano de publicação, total de
citações e síntese do resumo até o dia 02 de agosto de 2018.
Quadro 7 – Artigos entre 2009 e 2018 sobre “MOODLE” e “PHYSICS”
ARTIGO
The
role
of
new
technologies
in
the
learning
process:
MOODLE as a teaching
tool in Physics
Perspectives
of
University students’ on
cooperative learning by
MOODLE

AUTORES
Martin-Blas,
T.; SerranoFernández,
A.

Particularities of blended
learning implementation
in teaching physics by
means of LMS MOODLE

Shurygin,
V.Y.;
Sabirova,
F.M.

Use of the MOODLE
Platform to Promote an
Ongoing Learning when
Lecturing
General
Physics in the Physics,
Mathematics
and
Electronic Engineering
Prog. at the University of
the Basque country
UPV/EHU

López, G. A.;
Sáenz,
J.;
Leonardo,
A.;
Guturbay,
I.G.

Liao, C. W.;
Chen, F. S.;
Chen, T. H.

Fonte: Elaborado pela autora

ANO

PAÍS

CITAÇÃO

2009

Espanha

173

2011

Taiwan

13

2017

Rússia

2

2016

Espanha

1

SÍNTESE DO RESUMO
A resposta dos estudantes da graduação
em um curso de Física implementado no
MOODLE foi muito boa, pois o curso
ajuda-os a reforçar suas habilidades e
conhecimentos.
Curso de extensão em “Energia” no
MOODLE. Após a discussão do assunto
por meio de fóruns, os resultados
qualitativos revelaram o sucesso da
aprendizagem colaborativa.
Implementação do Ensino Híbrido no
ensino de Física através do MOODLE
para estudantes de graduação. Ao
analisar os resultados os autores
chegaram à conclusão sobre a
conveniência educacional no Ensino
Híbrido.
A
plataforma do MOODLE foi utilizada
para colocar em prática a avaliação
contínua do processo de aprendizado de
Física Geral, num curso de engenharia.
Os resultados revelaram que existe uma
correlação entre as notas obtidas nos
testes do MOODLE e a nota final do
bimestre.
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No Quadro 8, apresenta-se o título do artigo mais relevante sobre a utilização
do Ambiente Virtual de Aprendizagem do MOODLE no ensino de Física dentre os
10 artigos encontrados quando buscadas as palavras-chave “MOODLE”,
“BLENDED LEARNING”, “HIGH SCHOOL” e “PHYSICS”, mostrando seus autores,
país de origem, ano de publicação, total de citações e síntese do resumo, até o dia
02 de agosto de 2018.
O artigo selecionado reflete o que ocorreu durante a aplicação do projeto em
sala de aula, pois embora todos os estudantes tenham realizado todas as
atividades propostas, no final da aplicação do projeto, quando perguntamos a eles
se gostariam de continuar a utilizar a metodologia do Ensino Híbrido com o
MOODLE, a maioria respondeu não. Essa resposta ocorreu devido a os estudantes
terem que se tornar mais ativos no processo de ensino e aprendizagem.
Quadro 8 – Artigos sobre “MOODLE”, “BLENDED LEARNING”, “HIGH SCHOOL” e “PHYSICS”
ARTIGO

MOODLE as
a
learning
environment
in promoting
conceptual
understandi
ng
for
secondary
school

AUTORES

Psycharis, S.;
Chalatzoglidis,
G.;
Kalogiannakis,
M.

ANO

2013

PAÍS

Grécia

CITAÇÕES

20

SÍNTESE DO RESUMO

O objetivo deste estudo é investigar o papel do elearning como uma ferramenta pedagógica, para
mudar concepções iniciais ao aprender sobre
física usando o MOODLE. Os resultados
apontaram uma ligeira melhora no desempenho
dos estudantes. Os estudantes tinham fortes
atitudes em relação ao Ensino Híbrido, mas isso
não se refletia em sua intenção de usar ainda
mais o AVA, conforme respostas expressas no
questionário aplicado.

Fonte: Elaborado pela autora

O AVA do MOODLE pode realizar o gerenciamento de conteúdo, de
comunicação, de informações e de administração, conforme Figura 3.
O gerenciamento de conteúdo pode ser disponibilizado por meio de recursos
e atividades, onde os recursos são arquivos ou links para o material a ser
aprendido, como textos, livros e vídeos, já as atividades são ferramentas de
interação onde o aluno interage com o conteúdo disponibilizado, como, por
exemplo, a lição, a tarefa, o questionário, as simulações/jogos, a pesquisa e os
fóruns.
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Figura 3 – Estrutura do Ambiente Virtual de Aprendizagem do MOODLE

GERENCIAMENTO
CONTEÚDO
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ADMINISTRATIVO

LIVRO
URL
ARQUIVO
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TAREFA

FÓRUM

QUESTIONÁRIO

BLOG

CALENDÁRIO

RELATÓRIOS
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atividades e notas)

FÓRUM DE
NOTÍCIAS
ARQUIVO
PASTA

SIMULAÇÃO

USUÁRIOS
(visitante, aluno,
professor, tutor ou
administrador)

JOGO

PESQUISA
FÓRUM
Fonte: Elaborado pela autora

O gerenciamento de comunicação pode ocorrer de modo síncrono (on-line)
por meio do chat, vídeos-conferências, questionários, ou assíncrono (off-line) por
meio de fórum, wikis, blog e mensagem.
O gerenciamento de informações permite a exibição de notícias e calendário
de eventos importantes para os membros do AVA. Já o gerenciamento de
administração permite ao administrador do AVA o cadastro e gerenciamento dos
usuários, além de emissão de relatórios importantes para o acompanhamento e
monitoramento dos cursos e estudantes.
Diante de todas essas vantagens, esse AVA foi escolhido para disponibilizar
o curso de Física para os estudantes do Ensino Médio utilizando a metodologia
ativa do Ensino Híbrido, onde os estudantes se tornarão mais responsáveis pela
aquisição do conhecimento, obtendo o domínio da leitura e interpretação, sendo
independentes, organizados, perseverantes e, principalmente, desenvolvendo mais
autonomia, característica imprescindível na era da informação.
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4.1.1 Hospedagem do MOODLE
Esse projeto foi implementado na plataforma on-line do MOODLE, que está
hospedado no site da comunidade do APRENDER LIVRE (2018).
Essa comunidade estimula a aprendizagem livre e aberta, formação e
empoderamento de educadores com o software livre do MOODLE e demais
tecnologias educativas livres. Sem fins lucrativos, disponibiliza um espaço on-line
gratuito, onde quem quer ensinar encontra quem quer aprender, de forma livre,
direta, segura e sem burocracia.
A comunidade Aprender Livre está em funcionamento desde 2006 e é
formada por mais de 1.000 estudantes e 13.628 pessoas de todo o Brasil e diversos
outros países de língua portuguesa (Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal e
outros).
Nessa comunidade também está hospedado outro curso criado pela autora
desta dissertação, cujo o título é “MOODLE para Professores”, onde os professores
poderão aprender como criar cursos de forma totalmente gratuita.

4.1.2 Recursos

Segundo Silva (2013), a cada ano novos recursos são incorporados ao
MOODLE. Os recursos do MOODLE utilizados neste trabalho são: arquivo, livro,
rótulo e URL, que serão discriminados abaixo.
•

ARQUIVO: permite o envio e a disponibilidade de arquivos no AVA, com
diversos formatos.

•

LIVRO: possibilita a construção de conteúdos contínuos ou em formato
de capítulos, contendo além de textos, imagens e links.

•

RÓTULO: permite colocar marcadores contendo textos/figuras, antes da
disponibilização de recursos e atividades, tornando a apresentação da
aula mais atrativa.

•

URL: permite disponibilizar links de acesso a endereços na Internet,
intranet ou próprio contexto do curso.
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4.1.3 Atividades
Segundo Silva (2013), com a inclusão de atividades é possível a
disponibilização de importantes funcionalidades para interatividade e interação no
MOODLE. As atividades utilizadas neste trabalho são: fórum, pesquisa,
questionário e lição, que serão discriminadas abaixo.
•

FÓRUM: permite a criação de ferramentas de discussão individuais ou
em grupo onde os estudantes podem disponibilizar textos, imagens, links,
além de trabalhos a serem entregues ao professor e que podem ser
compartilhados com os colegas de turma.

•

PESQUISA: a pesquisa permite aos estudantes responderem questões
de um formulário que estão relacionadas a um determinado assunto a ser
avaliado pelo professor e, automaticamente, gerar estatísticas com os
resultados.

•

QUESTIONÁRIO: permite a criação de questões do tipo objetiva,
associativa, dissertativa, e outras mais, podendo fornecer o feedback de
forma automática. Pode ser programado para ser disponibilizado
somente quando o aluno já executou determinadas atividades préestabelecidas.

•

LIÇÃO: permite a inclusão de textos e questões intercaladas, onde se
pode programar a atividade para seguir em caso de acerto, ou voltar para
determinado ponto da lição em caso de erro. Essa atividade é uma forma
de ensino programado onde o aluno só consegue avançar na lição caso
já domine o assunto abordado.

Neste caso, a lição só permite que o aluno prossiga quando acerta a
resposta da questão, ou seja, 100% de acerto para cada questão analisada na
primeira análise e na segunda verificação a resposta é ignorada, armazenando os
resultados da primeira tentativa. Assim identificando para o professor quais foram
as maiores dificuldades dos estudantes durante a realização da lição para que ele
possa se preparar para a aula presencial focando sua explicação nas principais
dificuldades.
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4.1.4 Relatórios
Existem vários relatórios já prontos que podem auxiliar tanto o professor
como o administrador do MOODLE no monitoramento dos usuários e atividades
realizadas por eles na plataforma.
O relatório de log mostra quando o usuário acessou a plataforma e quais as
atividades que ele realizou.
O relatório de notas, mostra as notas dos estudantes

e as atividades

realizadas.
O relatório de participação nas atividades do curso mostra quais atividades
o aluno executou e finalizou.
Neste projeto, o relatório das lições que mostra as questões nas quais os
estudantes tiveram maiores dificuldades antes da apresentação do conteúdo pelo
professor pode orientá-lo para que em sua apresentação presencial aborde esses
temas com maior ênfase, interagindo muito mais com os estudantes e obtendo uma
aprendizagem significativa.
Já os relatórios dos questionários aplicados em quatro semanas de aula no
laboratório de informática durante a aula presencial, compostos pelas listas de
exercícios que foram resolvidas semanalmente pelos estudantes, servem para
orientar o professor demonstrando o desempenho individual e coletivo dos
estudantes semanalmente à medida que o conteúdo é disponibilizado e trabalhado
com eles obtendo, com isso, uma avaliação continuada.
Existem outros relatórios que podem ser gerados para auxiliar o professor
no gerenciamento e monitoramento dos estudantes de acordo com suas reais
necessidades.
No próximo capítulo apresentamos um referencial teórico, abordando as
principais teorias de ensino e aprendizagem que são mais formalmente
estruturadas e que utilizamos na implantação deste projeto devido os estudantes
pertencerem a uma escola formal do Ensino Médio, além de outras teorias que
explicam como os estudantes aprendem.
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5 REFERENCIAL TEÓRICO
Considerando a heterogeneidade dos estudantes presentes nas salas de
aula e que o ensino híbrido visa atender essas especificidades oferecendo um
ensino mais personalizado, apresentamos uma breve visão com as principais
teorias de ensino e aprendizagem.

5.1 Teorias de Aprendizagem
Os métodos passivos e ativos de ensinar das teorias do cognitivismo e
socioculturais se fazem presentes neste projeto de forma oposta e complementar,
atingindo assim a heterogeneidade dos estudantes presentes na sala de aula. A
maior parte deste trabalho é construtivista e o aluno deixa de ser mero receptor de
informações e é estimulado a buscar de forma ativa e orientada o conhecimento
por meio do AVA do MOOODLE.
Dentre os principais teóricos construtivistas podemos encontrar Jean Piaget
e Lev Vygotsky, que se preocupam em entender a ação do sujeito no processo de
construção do conhecimento.
[..], quando os estudantes estão iniciando a aprendizagem de algum tema
e têm pouco conhecimento ou habilidades anteriores, estratégias mais
formalmente estruturadas são mais adequadas, já que permitem aos
estudantes formar conceitos que lhes servirão de referência em futuras
explorações. (FILATRO, 2008)

Segundo Rosa e Rosa (2005, p.9), “O processo ensino-aprendizagem de
Física vincula-se diretamente ao campo das estruturas cognitivas dos indivíduos, a
aprendizagem cognitiva.”
Tanto a epistemologia genética de Piaget quanto o socioconstrutivismo de
Vygotsky, apesar de suas diferenças, são consideradas teorias
interacionistas. É por meio de interações que os seres humanos se
desenvolvem e aprendem[...] (MATTAR7, 2009 apud LITTO; FORMIGA,
2009, p.112)

________________________
7

MATTAR, J. Interatividade e aprendizagem. João Mattar é bacharel em letras (USP), bacharel em filosofia (PUC-SP) e
concluiu cursos de extensão pela University of Califórnia Berkeley (EUA) e Boise State University (EUA). É pós-graduado
em administração (FGV-SP), doutor em literatura (USP) e possui pós-doutorado pela Stanford University (EUA).
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5.1.1 Jean Piaget (1896-1980) - Cognitivista

Jean Piaget nasceu em Neuchêtel, em 9 de agosto de 1896. Licenciou-se
em biologia em 1915 e, três anos depois, doutorou-se com a tese sobre moluscos
de Valais. Faleceu em 18 de setembro de 1980, em Genebra aos 84 anos, deixando
escritos aproximadamente 70 livros e mais de 400 artigos.
É conhecido como defensor da visão interacionista do desenvolvimento
humano, ficando famoso por suas pesquisas no campo da psicologia do
desenvolvimento, assegurando que a aprendizagem provém do envolvimento ativo
dos estudantes com a construção do conhecimento e que as ideias prévias dos
estudantes têm papel fundamental no processo de aprendizagem.
Segundo Piaget, o conhecimento ocorre a partir das ações e interação do
sujeito com o ambiente em que vive. O desenvolvimento cognitivo do sujeito
acontece por meio de constantes desequilíbrios e equilibrações. O surgimento de
algo novo, seja de ordem orgânica ou alguma mudança no meio ambiente, favorece
a ruptura no estado de repouso do indivíduo causando-lhe um desequilíbrio. Para
voltar ao equilíbrio, dois mecanismos são acionados – a assimilação e a
acomodação.
Outra influência da teoria de Piaget, no ensino de Física, é o recurso aos
métodos ativos, conferindo-se ênfase à pesquisa espontânea da criança
ou do adolescente através de trabalhos práticos para que os conteúdos
sejam reconstruídos pelo aluno e não simplesmente transmitidos. Mas as
ações e demonstrações só produzem conhecimento se estiverem
integradas
à
argumentação
do
professor.
(OSTERMANN;
CAVALCANTI,2011, p.34)

Neste projeto, com a implantação do método da sala de aula invertida, os
estudantes são estimulados a ler, pensar, resolver questões relacionadas ao
assunto a ser estudado por meio das lições obrigatórias realizadas fora do ambiente
escolar, mesmo antes do professor efetuar a exposição do assunto em sala de aula.
E, quando a aula presencial ocorre, por eles já terem tido um primeiro contato com
o conteúdo, tornam-se muito mais participativos e interessados.
No Ambiente Virtual de Aprendizagem do MOODLE, além das lições
obrigatórias para cada assunto estudado, também disponibilizamos videoaulas,
textos e simulações com a intenção de complementar o ensino de forma diferente.
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5.1.2 David Paul Ausubel (1918-2008) - Cognitivista

Nasceu em Nova York, Estados Unidos, e era filho de imigrantes judeus.
Dizia que quanto mais sabemos mais aprendemos. Faleceu em julho de 2008, Nova
York.
A concepção de ensino e aprendizagem de Ausubel segue na linha oposta
à dos behavioristas. Para ele, aprender significativamente é ampliar e reconfigurar
ideias já existentes na estrutura mental e, com isso, ser capaz de relacionar e
acessar novos conteúdos.
Moreira (1999) enfatiza que para Ausubel o fator isolado que mais influencia
a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe e serve como ancoragem às novas
ideias e conceitos. Portanto, cabe ao professor identificar isso por meio de uma
avaliação diagnóstica que deve ocorrer no início do processo de ensino e
aprendizagem para se possa conseguir ensinar de acordo com as reais
necessidades dos estudantes.
Ostermann e Cavalcanti (2011) enumeram quatro tarefas fundamentais
segundo a abordagem ausubeliana ao ensino de Física, que são: a) determinar a
estrutura conceitual e proposicional de matéria de ensino, organizando os conceitos
e princípios hierarquicamente; b) identificar quais são os subsunçores relevantes à
aprendizagem do conteúdo a ser ensinado e que o aluno deveria ter na sua
estrutura cognitiva para poder aprender significativamente; c) determinar, dentre os
subsunçores relevantes, quais os que estão disponíveis na estrutura cognitiva do
aluno; d) ensinar utilizando recursos e princípios que facilitem a assimilação da
estrutura da matéria de ensino por parte do aluno e organização de suas próprias
estruturas cognitivas nessa área de conhecimentos através da aquisição de
significados claros, estáveis e transferíveis.
Neste projeto, a teoria de Ausubel se faz presente quando em sala de aula
o professor expõe o novo conteúdo a ser estudado após os estudantes já terem
tido um primeiro contato com o assunto fora do ambiente escolar por meio da
execução das lições propostas e obrigatórias. E também por meio das atividades
complementares que pudemos observar que alguns estudantes, por livre vontade,
executaram por mais de uma vez, inclusive.
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5.1.3 Lev Vygotsky (1896-1934) – Sociocultural

Lev Semenovitch Vygotsky nasceu em 17 de novembro de 1896 em Orsha,
Império Russo. Formou-se em direito e psicologia, casou-se aos 28 anos e teve
duas filhas. Faleceu em 11 de junho de 1934, em Moscou, aos 37 anos, vítima de
tuberculose.
Moreira (1999, p.109) afirma que Vygotsky “parte da premissa que o
desenvolvimento não pode ser entendido sem referência ao contexto social e
cultural no qual ele ocorre.”
Um dos conceitos mais importantes criados por ele na área de
desenvolvimento de aprendizagem foi o conceito de zona desenvolvimento
proximal, onde defende que os indivíduos aprendem muito mais por meio de
interação com outras pessoas.
Segundo Moreira (1999, p.112), “diferentemente de outros teóricos
cognitivistas como por exemplo Piaget e Ausubel que focalizam o indivíduo como
unidade de análise, Vygotsky enfoca a interação social.”
Neste projeto, a teoria de Vygotsky se faz presente no primeiro momento,
quando em sala de aula o professor expõe o conteúdo aos estudantes após eles já
terem tido um primeiro contato com o conteúdo a ser estudado fora do ambiente
escolar e, por este motivo, interagem muito mais com o professor, tornando a aula
muito mais participativa e colaborativa.
Em um segundo momento, quando no laboratório de informática utiliza-se o
método do laboratório rotacional: cada aluno sentado num computador
separadamente interage com o conteúdo das questões da lista de exercícios a ser
resolvida, compartilhando com os colegas da turma as informações e esclarecendo
eventuais dúvidas com o professor.
Em um terceiro momento, quando os estudantes desenvolvem o trabalho em
grupo formado por quatro ou cinco integrantes, criando um experimento relacionado
ao assunto que está sendo estudado e, depois, criando uma videoaula explicando
o conteúdo e demonstrando o experimento, em forma de seminário. Essa videoaula
é compartilhada com todos os colegas da turma e professor por meio do fórum do
AVA do MOODLE, criando aprendizagem colaborativa.
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5.1.4 Howard Gardner (1943) – Inteligências Múltiplas

Howard Gardner nasceu em 1943 em Scranton, no estado norte-americano
da Pensilvânia. Formou-se em psicologia e educação na Universidade de Harvard.
Atualmente, leciona neurologia na Universidade de Boston e cognição, pedagogia
e psicologia na Universidade de Harvard. Em 2005, foi eleito um dos intelectuais
mais influentes do mundo pelas revistas Foreign Policy e Prospect.
Gardner identificou 8 inteligências divididas em cinco grupos (abstratos,
concretos, sociais, naturalistas e espirituais), mas, com o avanço dos estudos sobre
o assunto, foram identificadas mais duas inteligências, totalizando dez
inteligências, que são: a) abstratas: lógico-matemático, linguístico, musical; b)
concretas:

pictórico-espacial,

cinestésica-corporal;

c)

social:

interpessoal,

intrapessoal, emocional; d) naturalista: naturalista; e) espiritual: espiritual ou
existencial, conforme Quadro 9.
Atualmente, encontramos na Internet diversos testes que identificam o grau
das inteligências de um indivíduo de forma totalmente gratuita, mas as inteligências
com as quais os estudantes possuem menos afinidades também podem ser
desenvolvidas durante o processo de ensino e aprendizagem.
É importante lembrar que em um curso do Ensino Médio os estudantes ainda
não fizeram suas escolhas profissionais identificando suas maiores habilidades e,
por isso,

ainda não estão agrupados por afinidades e a diversidade das

inteligências predominantes é imensa. Portanto, caberá ao professor, para atingir
uma maior número de estudantes, diversificar as atividades no AVA do MOODLE.
Neste projeto, disponibilizamos no Ambiente Virtual de Aprendizagem do
MOODLE diversos recursos e atividades com a finalidade de atingir o maior número
possível de estudantes com suas afinidades, pois, quando disponibilizamos textos,
estamos tratando da linguística; vídeos, estamos tratando da pictórica-espacial,
emocional, e musical; simulações, estamos tratando da lógico-matemático,
musical, pictórico-espacial, cinestésico-corporal e emocional; lição, estamos
tratando da linguística, lógico-matemático e pictórico-espacial; lista de exercícios,
estamos tratando da linguística, lógico-matemático e pictórico-espacial; trabalho
em grupo, estamos tratando da linguística, lógico-matemático, musical, pictóricoespacial, cinestésica-corporal, interpessoal, intrapessoal e emocional.

Fonte: Casagrande (2015)

Quadro 9 – Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner

70

71

5.1.5 Benjamin S. Bloom – Taxonomia de Bloom

Benjamin S. Bloom nasceu em 21 de fevereiro de 1913 em Lansford,
Pensilvânia. Ele recebeu um diploma de bacharel e mestrado da Pennsylvania
State University em 1935 e um Ph.D. em Educação da Universidade de Chicago
em março de 1942. Ele se tornou um membro da equipe do Conselho de Exames
na Universidade de Chicago em 1940 e serviu nessa qualidade até 1943, altura em
que ele se tornou examinador universitário, cargo que ocupou até 1959. Faleceu
em 13 de setembro de 1999, em sua casa em Chicago aos 86 anos.
Segundo NEWENCYCLOPEDIA (2016), Bloom desenvolveu a “taxonomia
de objetivos educacionais”, dividindo objetivos educacionais em três domínios:
afetivo, psicomotor e cognitivo. É hierárquico, como outras taxonomias, o que
significa que o aprendizado nos níveis superiores depende de ter alcançado
conhecimentos e habilidades prévias em níveis mais baixos, conforme Quadro 10.
Filatro (2008) explica os três domínios de aprendizagem abordados por
Bloom: a) afetivo: aborda o modo de lidar emocionalmente com os sentimentos,
valores, entusiasmo, motivação e atitude; b) psicomotor: trata da movimentação
física, da coordenação e do uso de habilidades motoras, desenvolvidas pela prática
e avaliadas em termos de velocidade, precisão e distância; c) cognitivo: trata do
conhecimento e desenvolvimento de habilidades intelectuais, e em geral, é o mais
trabalhado nas ações educacionais.
Neste projeto trabalhamos com dois domínios: o afetivo e o cognitivo.
O afetivo é muito trabalhado durante a realização do trabalho em grupo, onde
os estudantes interagem entre si para conseguir atingir o objetivo final da criação
da videoaula, composta por uma explicação do assunto abordado e do experimento
criado por eles, por meio de um seminário virtual, que fica exposto no fórum.
Já o cognitivo é muito trabalhado com a utilização das atividades propostas
no AVA do MOODLE, onde adquirem algumas habilidades, como: definir,
descrever, identificar, selecionar, explicar, classificar, comparar, resumir, justificar,
calcular, mostrar, demonstrar, preparar, usar e outras mais. Desta forma, atingindo
os três primeiros níveis de competências: conhecimento, compreensão e aplicação
fundamentais para o aprendizado de Física no Ensino Médio.

Fonte: adaptado de Benjamin S. Bloom (1956)

Quadro 10 – Taxonomia de Bloom

72

73

5.1.6 Edgar Dale – Pirâmide de Retenção do Conhecimento

Edgar Dale nasceu em uma pequena cidade rural da Dakota do Norte em 27
de abril de 1900. Recebeu um diploma de bacharelado e mestrado da Universidade
de Dakota do Norte por meio de cursos por correspondência. Em 1920, formou-se
em Ph.D. na Universidade de Chicago. Trabalhou como professor de escola pública
e como superintendente em escolas de Webster, Dakota do Norte. Faleceu em 8
de março de 1985 em Columbus, Ohio.
Dale é considerado o "Pai da Mídia Moderna na Educação".
Segundo MAHESHWARI (2016), durante a década de 1960, Edgar Dale
teorizou que os estudantes mantêm mais informações pelo que "fazem" em
oposição ao que "ouvem", "leem" ou "observam".
Sua pesquisa levou ao desenvolvimento do Cone of Experience, conforme
Quadro 11. O Cone foi originalmente desenvolvido em 1946 e foi concebido como
uma forma de descrever várias experiências de aprendizagem. Essencialmente, o
Cone mostra a progressão das experiências dos mais concretos (base do cone)
para o mais abstrato (topo do cone).
Neste projeto, a teoria de Dale se faz presente por meio dos diversos
recursos e atividades disponibilizados no AVA do MOODLE, como: textos, vídeos,
simulações, lições, lista de exercícios e fóruns, onde por meio de cada uma delas
o conhecimento é trabalhado de forma a proporcionar uma maior ou menor
porcentagem de retenção ao longo do tempo.
Na base da pirâmide de Dale, fica evidenciado que a simulação, a resolução
de exercícios, a experimentação e o seminário são as atividades que mais
proporcionam a retenção do conhecimento, e essas atividades se fazem presente
neste projeto, devido ao estudo da Física também visar isso, segundo o PCN.
Isso coloca o professor em um novo papel - o de gerente, organizador,
motivador e avaliador de experiências. O professor faz escolhas de uma grande
variedade de mídia e assume um papel maior no desenvolvimento de materiais de
instrução.

Fonte: adaptado de Edgar Dale (1969)

Quadro 11 – Pirâmide de Retenção do Conhecimento de Edgar Dale
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5.1.7 Richard M. Felder (1939) – Estilos de Ensino e Aprendizagem

Richard Felder nasceu em 1939, na cidade Nova York, onde estudou e se
formou em engenharia química no ano de 1962. Em 1966, tornou se Ph.D em
engenharia química pela Princeton University. Em 1969, tornou-se professor na
North Carolina University e, em 1999, ele se aposentou como professor emérito na
mesma faculdade. Segundo Felder, o ser humano recebe informações das mais
diversas formas e as processa segundo suas preferências, afinidades e
características determinando os diferentes estilos de ensino e aprendizagem.
Para ele, educar é desenvolver habilidades que podem ser agrupadas em
cinco categorias divididas em duas subcategorias, conforme Quadro 12, que
compara os estilos de ensino e aprendizagem de um indivíduo e demonstra que
quando os estilos de ensino estão alinhados aos estilos de aprendizagem, o
processo de ensino e aprendizagem ocorre de forma muito mais simples e fácil,
enquanto que, quando estão desalinhados, o processo é bem mais complicado e
difícil.
Dessa forma, confirmamos que uma única forma de ensinar não atingirá
todos os estudantes da mesma maneira, já que eles aprendem de formas
diferenciadas. Quando o estilo de ensino é diferente do estilo de aprendizagem os
estudantes tornam-se desinteressados, desmotivados e desagregadores da turma.
Felder alerta para o fato de que não se deve ensinar exclusivamente de acordo com
as preferências dos estudantes, porque eles necessitam de todas as formas de
pensar e resolver problemas em suas vidas.
Pesquisas indicam que 85% dos seres humanos são mais visuais do que
verbais, por isso a utilização de vídeos na transmissão do conhecimento é uma
excelente opção, atingindo dessa forma o maior número de pessoas. E quando se
utilizam também textos referentes ao mesmo conteúdo consegue-se atingir 100%
das pessoas, tendo a recepção das informações alinhadas e complementares e,
com isso, tornando o aprendizado muito mais prazeroso e motivador.
Neste projeto utilizamos diversos recursos e atividades que englobam
diversos estilos de ensino e aprendizagem. Quando utilizamos, por exemplo, os
vídeos e textos referentes ao mesmo assunto, estamos trabalhando o modo de
apresentação e recepção da informação de forma visual e verbal.

Fonte: Casagrande (2015)

Quadro 12 – Teorias de Ensino e Aprendizagem de Felder
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5.2

Análise dos Perfis de Aprendizagem

No curso Técnico de Informática Integrado, como em qualquer outra sala de
aula, faz-se presente uma heterogeneidade de perfis de estudantes, formados por
diferentes inteligências múltiplas predominantes, combinadas às características
socioculturais e de conhecimentos específicos que os definem. Estes estudantes
manifestaram maiores afinidades com a área de exatas, portanto, devem ter a
inteligência lógico-matemática mais desenvolvida, como definiu Gardner na sua
classificação das 10 inteligências múltiplas existentes em uma pessoa.
Felder definiu os Estilos de Ensino e Aprendizagem para que se consiga
atingir o maior número de pessoas e isso só ocorre de forma mais fácil e agradável
quando os estilos de ensino e aprendizagem estão alinhados, ou seja, quando o
estilo de ensino do professor é ativo e o estilo de aprendizagem do estudante
também é ativo, pois quando isso não ocorre surgem inúmeras dificuldades no
processo de ensino e aprendizagem. Já Dale, com sua Pirâmide de Retenção do
Conhecimento, classificou as estratégias de ensino que proporcionam maiores ou
menores graus de retenção do conhecimento pelos estudantes.
Bloom classificou os objetivos de aprendizagem em seis níveis; do grau de
menor dificuldade, que é a memorização do conhecimento, até o grau mais
elevado, que é avaliação; para isso utiliza-se de verbos de “ação” para definir as
atividades que são propostas aos estudantes durante o curso.
Portanto, como atingir os diferentes perfis de estudante e perfis de
aprendizagem dentro de uma sala de aula tradicional, onde o professor é o detentor
do conhecimento e protagonista da aula, utilizando-se apenas de lousa e giz.
Pensando nisso, planejamos um curso personalizado de Física hospedado no AVA
do MOODLE, baseado nas teorias interacionistas de Piaget, Ausubel e Vygotsky
para atingir o máximo de estudantes por meio de uma pluralidade metodológica.
As teorias de Piaget e Ausubel se fazem presentes quando os estudantes
estão interagindo com os objetos de aprendizagem disponibilizados no AVA do
MOODLE e a teoria de Vygotsky se faz presente quando os estudantes interagem
com os colegas de turma durante a realização do trabalho em grupo e no laboratório
de informática quando interagem com o professor durante a exposição do novo
conteúdo e resolução da lista de exercícios.
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Dentre as metodologias ativas utilizadas, temos os métodos: sala de aula
invertida, laboratório rotacional adaptado porque o professor da disciplina
acompanha os alunos esclarecendo dúvidas durante a resolução da lista de
exercícios, mapas conceituais e trabalho em grupo criando um vídeo contendo uma
experimentação.
Dentre as estratégias de ensino propostas no AVA do MOODLE, temos os
recursos dos textos (verbal) e vídeos (visual) que atuam de forma passiva e
complementares, uma vez que o estudante só recebe a informação e não interage
com a mesma. Também propomos as atividades da lição (verbal + visual),
simulação (verbal + visual), lista de exercícios (verbal) e fóruns (verbal) que são
classificadas como ativas, pois há muita interação do estudante com o conteúdo e
vice-versa.
Durante a criação de qualquer curso no AVA do MOODLE, é sempre muito
importante que haja recursos visuais, pois 85% da população é visual, e recursos
verbais, porque os 15% restantes são verbais, desta forma, atingindo 100% do
público-alvo de formas diferentes.
Já o ensino da Física no Ensino Médio preconiza a presença da resolução
de problemas e a experimentação que se faz presente, pois o estudante aplica o
que aprendeu por meio da lista de exercícios, experimenta por meio da criação do
vídeo contendo um experimento e a explicação da teoria relacionada que foi
estudada durante o bimestre.
O processo de avaliação é contínuo durante todo o curso, por meio das
lições e listas de exercícios com o feedback automático emitido pelo AVA do
MOODLE e formal por meio das avaliações diagnóstica, formativa e somativa,
incluindo a criação do mapa conceitual.
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6

METODOLOGIA

A medida que as aulas de Física deixam de ocorrer de forma tradicional, com
o uso de apenas um quadro negro e giz, as mudanças esperadas na forma de
ensinar tornam-se concretas.
Para que se possa promover as competências propostas no PCN+ de
compreensão e investigação, representação e comunicação e contextualização
sociocultural é imprescindível que os conhecimentos se apresentem como
desafios, cuja a solução por parte dos estudantes envolva a mobilização de
recursos cognitivos, investimento pessoal e perseverança para a tomada de
decisões.
Nestas circunstâncias, é importante o desenvolvimento de atividades que
solicitem dos estudantes várias habilidades, dentre elas, o estabelecimento de
conexões de conceitos e conhecimentos tecnológicos, o desenvolvimento do
espírito de cooperação, de solidariedade, de responsabilidade e de autonomia.
A utilização de um Ambiente Virtual de Aprendizagem é um aliado do
professor, de forma que possibilita a criação de diferentes atividades teóricas e
práticas, proporcionando ao aluno o desenvolvimento de diversas habilidades
fundamentais para o aprendizado de Física de forma mais ativa.
Sabe-se que ensinar Física não é uma tarefa fácil. Dentre os principais
desafios docentes, destaca-se a falta de motivação dos estudantes para
a aprendizagem dos conteúdos. Em boa parte, tal desmotivação é
atribuída à forma como o ensino é organizado, mais especificamente às
formas passivas de transmissão e aquisição de informação que ainda hoje
são lugar comum na sala de aula. Entretanto, as mesmas metodologias
educacionais têm sido empregadas por séculos, apesar dos resultados
obtidos estarem aquém dos desejados. Os estudantes, por muitas vezes,
acabam encarando a disciplina como uma mera memorização de
fórmulas, sem qualquer significado físico e sem nenhuma conexão com o
cotidiano. (MÜLLER et al., 2012)

A concepção pedagógica abordada neste trabalho enfatiza a filosofia
cognitivista do construtivismo individual-grupal e, para isso, utilizamos as
metodologias ativas do Ensino Híbrido com os métodos da sala de aula invertida
“flipped classroom” e “laboratório rotacional”, potencializados pelo uso do Ambiente
Virtual de Aprendizagem do MOODLE com uma diversidade de recursos e
atividades, mas não deixando de lado o método tradicional, quando o professor na
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aula presencial realiza a exposição do conteúdo utilizando lousa e giz ou quadro
branco e caneta hidrocor, acompanhados ou não de um projetor de slides.
Erdemir (2011) realizou um estudo comparando duas turmas na disciplina
de Física, no qual a primeira utilizava apenas lousa e giz, enquanto a segunda
utilizava o PowerPoint para disponibilizar material aos estudantes. Os resultados
revelaram que a turma que utilizou o PowerPoint obteve melhores resultados
comparada à primeira turma. Isso ressalta a possibilidade de uso dos audiovisuais
durante as aulas presenciais, proporcionando a possibilidade de atingir estudantes
não só pela leitura, escrita e audição, mas também pela visão.

6.1 Sujeitos da Pesquisa

O público-alvo deste projeto foram os 37 estudantes regularmente
matriculados no 2º ano do Ensino Médio Técnico em Informática Integrado do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP – campus
Jacareí, que no 1º bimestre do ano letivo de 2018, cursavam a disciplina de Física
ministrada pelo professor Dr. Paulo Alexandre Bronzato de Nogueira.
Antes da implantação do projeto, no dia 20 de novembro de 2017, o mesmo
foi cadastrado na Plataforma Brasil para que posteriormente fosse submetido à
aprovação do Comitê de Ética do IFSP.
Após a obtenção da aprovação do Comitê de Ética, com CAAE sob no
79179817.5.0000.5473, fomos orientados a elaborar dois termos de participação
para que os estudantes e seus respectivos responsáveis assinassem, autorizando
a utilização dos seus dados acadêmicos nesta pesquisa.
Após apresentarmos o projeto para a turma escolhida, entregamos uma
cópia de cada formulário para cada estudante preencher e nos devolver assinados,
conforme APÊNDICE A e B. Dos 37 estudantes pertencentes a turma escolhida,
apenas 24 devolveram os termos devidamente assinados. Portanto, não pudemos
trabalhar com a população total da turma, e sim com uma amostra.
Apolinário (2016) define população como sendo a totalidade de pessoas que
possuem um conjunto de características que as definem e define amostra como um
subconjunto extraído de uma população por meio de alguma técnica de
amostragem. A amostra é representativa da população e tudo que concluirmos
acerca da amostra é válido também para a população.
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Apolinário (2016) esclarece que existem três critérios que podem ser
utilizados para se definir o tamanho de uma amostra. São eles: a) critério de senso
comum, onde define um número mínimo de 6 integrantes para amostra; b) critério
empírico, depende do teste estatístico utilizado e é baseado em estudos similares,
onde temos o teste t student para duas amostras de até 30 sujeitos em cada
amostra; c) critério estatístico, onde o tamanho da amostra é calculado.
A fórmula para se calcular o tamanho da amostra é (TA = (GC x V / PD)2 ),
onde: TA = tamanho da amostra; GC = valor crítico que corresponde ao grau de
confiança; V = desvio-padrão da população e PD = margem de erro.
Portanto, o tamanho da amostra que utilizamos foi definida pelos próprios
participantes da pesquisa, pois todos foram convidados e tiveram livremente a
opção de participar ou não.
Verifica-se que o tamanho de 24 sujeitos é um tamanho aceitável, pois
pudemos utilizar o teste t para realizar as análises estatísticas e, ao calcularmos a
margem de erro segundo a fórmula descrita, obtém-se os valores de ± 0,5.
Ou seja, o valor médio das notas bimestrais no 1º bimestre de 2018 dos
estudantes participantes da pesquisa pertencentes à amostra deve variar de 6,5
até 7,5 uma vez que a média da população é 7,0.
Calculando a média da amostra, encontramos o valor de 7,5, portanto a
margem de erro utilizada é aceitável para esta pesquisa.
Neste caso teve-se um grau de confiabilidade de 90%, uma margem de erro
de 10%, e o valor da média da amostra encontra-se no intervalo de confiabilidade
previsto.
Sabemos que existe uma relação inversamente proporcional entre o
tamanho da amostra e a margem de erro, ou seja, quanto maior o tamanho da
amostra, menor será a margem de erro e vice-versa.
Geralmente nos cálculos estatísticos utiliza-se a margem de erro de 5%, mas
como neste projeto tínhamos o tamanho da amostra definido pelos estudantes,
chegamos ao valor de 10% de margem de erro como sendo aceitável para os
cálculos estatísticos utilizados nesta pesquisa.
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6.2 Sequência Didática do Curso de Física

Para

disponibilizarmos

os

recursos

e

atividades

aos

estudantes,

organizamos uma sequência didática para cada capítulo a ser estudado. A seguir
apresentamos um entendimento sobre o significado de sequência didática.

6.2.1 Conceito de Didática

A didática é uma ciência que estuda os métodos e técnicas de ensino. Zabala
(1998, p.18) define sequência didática como: “um conjunto de atividades
ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos
educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores
como pelos estudantes [...]”.
O professor universitário de didática de Física ensina como entender os
processos de ensino e aprendizagem da Física, enquanto que o professor
de nível básico ensina Física. [..] (NARDI; CASTIBLANCO, 2014, p.27)

Segundo Haydt (2011), um dos princípios da Nova Escola baseava-se na
ideia do processo dinâmico que depende da atividade mental do educando e que
se dá por meio da mobilização de seus esquemas de pensamento. Por isso, o
ensino deve apelar para a atividade mental do aluno, levando-o a observar,
manipular, perguntar, pesquisar, experimentar, trabalhar, construir, pensar e
resolver situações problemáticas.
Enquanto na escola tradicional a atitude do aluno era de imobilidade,
passividade e receptividade, na Escola Nova sua atitude é de participação ativa e
dinâmica. A Escola Nova preconiza o uso de métodos ativos de ensino e
aprendizagem.
Brasil (2002) específica as estratégias para a ação dos professores do
Ensino Médio de Física, sugerindo discussões sobre as competências e os
conhecimentos a serem promovidos juntamente com as estratégias para a ação.
Essas estratégias na área da Física são subdivididas em: mundo vivencial,
concepção de mundo dos estudantes, o sentido de experimentação, formas de
expressão do saber da Física, resolução de problemas, a física como cultura e a
responsabilidade social.
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A combinação das competências, conhecimentos e estratégias irão orientar
o professor na elaboração de suas aulas de Física, planejando uma sequência
didática compatível com sua realidade e que atenda as Normas das Diretrizes e
Bases da Educação Básica.

6.2.2 Planejamento da Ação Didática
“Planejar é analisar dada realidade, refletindo sobre as condições existentes,
e prever as formas alternativas de ação para superar as dificuldades ou alcançar
os objetivos desejados”. (HAYDT, 2011, p.69)
Cabe ao professor a organização e apresentação das situações de ensino e
aprendizagem, visando ajudar o aluno no processo de construção do
conhecimento.
Para isso, ele deve planejar suas aulas: a) prevendo os objetivos imediatos
que deverão ser alcançados (habilidades, conhecimentos, competências, atitudes);
b) especificando os conteúdos que serão trabalhados; c) definindo as estratégias
de ensino, compostas por métodos e procedimentos; d) indicando os recursos que
serão usados durante a aula para despertar o interesse, facilitar a compreensão e
estimular a participação dos estudantes (cartazes, mapas, jornais, livros, objetos
variados); e)

estabelecendo como

será feita

a

avaliação contínua

das

atividades, mostrando seus avanços e dificuldades, e como podem aperfeiçoar o
seu conhecimento.

6.2.3 Objetivos Educacionais de Aprendizagem do Curso de Física

Uma forma de determinar os objetivos educacionais consiste em fazê-lo em
relação às capacidades que se pretende desenvolver nos estudantes por meio de
verbos de ação e um componente de conteúdo que aponta para uma mudança de
comportamento observável. Para isso, pode-se utilizar a Taxonomia de Bloom.
Esses objetivos podem ser classificados em dois: a) Objetivos gerais: são
aqueles previstos para um determinado grau ou série, uma escola ou área de
ensino que serão alcançados a longo prazo; b) Objetivos específicos: são definidos
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especificamente para uma disciplina, uma unidade de ensino ou uma aula e focam
no que os estudantes serão capazes de aprender.
Filatro (2008) enumera os verbos que representam os objetivos a serem
alcançados por um curso, e não pelo aluno, como: ‘apresentar’, ‘demonstrar’,
‘oferecer’, ‘mostrar’ ou ‘ensinar’, a menos que se trate de um seminário ou outra
estratégia em que o aluno terá de apresentar, demonstrar ou ensinar algo.
Neste curso de Física criado no AVA do MOODLE, o objetivo geral consiste
em ensinar o conteúdo de Termologia da Física ministrado no 2º ano do Ensino
Médio durante o 1º bimestre.
Os objetivos específicos consistem em: apresentar os conceitos, teorias e
fórmulas relacionadas a Termometria, Calorimetria, Mudança de fase e Dilatação
térmica por meio de atividades como: ler textos e assistir videoaulas para identificar
fórmulas, conceitos e teorias, memorizando e compreendendo o conteúdo; resolver
exercícios e experimentar por meio de simulações aplicando o conhecimento; e
criar um vídeo contendo um experimento sintetizando o conhecimento adquirido no
bimestre.

6.2.4 Conteúdo do Curso de Física

Em todo início de ano letivo, cabe ao professor selecionar os conteúdos que
serão trabalhados em aula e, para isso, pode utilizar os livros didáticos baseado
nos PCN+ para determinar os temas que serão abordados, especificando conceitos
e habilidades que serão desenvolvidos.
O vasto conhecimento de Física, acumulado ao longo da história da
humanidade, não pode estar todo presente na escola média. Será
necessário sempre fazer escolhas em relação ao que é mais importante
ou fundamental, estabelecendo para isso referências apropriadas.
(BRASIL, 2002, p.61)

Os conteúdos a serem aprendidos podem ser agrupados em três: conceitual
(conceitos, teorias, fórmulas), procedimental (ler, escrever, desenhar, calcular,
classificar, traduzir, recortar) e atitudinal (responsabilidade, solidariedade, respeitos
aos outros, autonomia). Esses conteúdos também devem apresentar-se numa
sequência e reforçar-se mutuamente, por meio de uma organização.
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6.2.5 Estratégias de Ensino e Aplicação no Curso de Física

As estratégias, ou metodologias de ensino, são compostas por métodos e
procedimentos de ensino que irão definir como os professores irão atuar a fim de
atingir os objetivos específicos da aula ou curso.
Neste projeto, utiliza-se a metodologia ativa por meio do Ensino Híbrido, e a
passiva, por meio da exposição do conteúdo pelo professor de forma tradicional,
mas, de modo geral, define-se que este projeto é de Ensino Híbrido, uma vez que
híbrido significa ‘misturado’, ‘mesclado’. Na Figura 4 apresenta-se a estrutura do
curso criado com os recursos e atividades utilizados.
Figura 4 – Estrutura do Curso de Física

APLICAÇÃO
(Em Classe)

PREPARAÇÃO
(Estudo Prévio)
Extra Classe (aluno) - 1h 30'
- ler textos
- assistir vídeos
- executar simulação/jogo
- realizar lição

Em Classe (aluno) - 50'
- resolver a lista de exercícios

Em Classe (professor) - 50'
- realizar uma breve exposição do
conteúdo

Fonte: Elaborado pela autora

Na fase de preparação, antes da aula, em casa ou em qualquer outro lugar
onde o aluno consiga acesso a Internet, ele realiza um estudo prévio, lendo os
textos indicados, assistindo os vídeos, executando as simulações/jogos, realizando
as lições e enviando dúvidas via fórum ao professor.
Neste projeto os fóruns não foram utilizados, embora estivessem prontos,
pois as dúvidas foram sanadas presencialmente durante os plantões de dúvidas,
toda segunda-feira das 11 às 12 horas. Nesta fase ainda, em sala de aula o
professor realizou uma exposição breve do conteúdo.
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Na fase de aplicação, os estudantes resolveram uma lista de exercícios com
o auxílio do professor para tirar as dúvidas e, quando não conseguiam terminar em
sala de aula, podiam terminar em casa, pois essa lista de exercícios valia pontos
na média final do bimestre. A lista de exercícios funcionava como uma avaliação
contínua do aprendizado com feedback automático.
Lembrando que em casa também deveriam se preparar para a aula da
semana seguinte, repetindo o processo da fase anterior.
Essas duas fases anteriores ocorreram em 4 semanas de aula, do total de
10 semanas no bimestre. Nas outras seis semanas de aula, foram realizadas
avaliações em três delas e revisões pré e pós avaliação nas outras três.
Segundo Piaget8 (2010 apud HAYDT, 2011), os métodos de ensino podem
ser classificados em: a) métodos verbais tradicionais; b) métodos ativos; c) métodos
instrutivos ou audiovisuais; d) ensino programado. E a aprendizagem ocorre
quando o aluno participa ativamente do processo de reconstrução do
conhecimento, aplicando seus conhecimentos prévios aos novos.
Nesse projeto utilizamos todos os métodos enumerados por Piaget, sendo o
método verbal tradicional (exposição do professor), método ativo (lista de
exercícios, jogo, simulação, fóruns e trabalho em grupo), método instrutivo ou
audiovisual (texto, vídeo) e ensino programado (lição).
Segundo Haydt (2011), os procedimentos de ensino e aprendizagem podem
ser: individualizantes, socializantes e sócio individualizantes.
Os individualizantes podem ser divididos em aula expositiva e estudo
dirigido. Neste projeto existiram momentos de aulas expositivas, onde o professor
fez uma breve exposição do conteúdo, e também existiram momentos de estudo
dirigido, onde, por meio do AVA, o professor indicou as tarefas que deveriam ser
executadas, algumas em casa e outras em sala de aula.
O ensino de Física tem enfatizado a expressão do conhecimento
aprendido através de resolução de problemas e da linguagem
matemática.[...] Muitas vezes, o ensino de Física inclui a resolução de
inúmeros problemas, nos quais o desafio central para o aluno consiste em
identificar qual fórmula deve ser utilizada. Esse tipo de questão que exige
sobretudo, memorização, perde sentido se desejamos desenvolver outras
competências.(BRASIL,2002, p.84)

_____________________
8

PIAGET, J. Psicologia e Pedagogia. Rio de Janeiro, Forense, 1970.
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Dentre os socializantes, podemos encontrar os jogos/simulações e os
trabalhos em grupo que são organizados por meio de um sistema de regras, onde
o professor consegue criar na sala de aula uma atmosfera de motivação. O
professor não pode motivar um aluno, pois isso é um processo interno, mas pode
utilizar recursos e procedimentos incentivadores durante todo o processo de
aprendizagem.

Para que haja uma aprendizagem efetiva e duradoura é preciso que
existam propósitos definidos e auto atividade reflexiva dos estudantes.
Assim, a autêntica aprendizagem ocorre quando o aluno está interessado
e se motiva empenhado em aprender, isto é, quando está motivado. É a
motivação interior do aluno que impulsiona e vitaliza o ato de estudar e
aprender. Daí a importância da motivação no processo ensinoaprendizagem. (HAYDT,2011, p.54)

Já nos trabalhos em grupo ocorre a interação de duas ou mais pessoas
agindo em função de um objetivo em comum e, com isso, facilita-se a construção
do conhecimento, permite-se a troca de ideias e opiniões, possibilita-se a prática
de cooperação para se conseguir um fim comum. Neste projeto, tivemos momentos
de jogos, simulações e trabalhos em grupo para aumentar a motivação entre os
estudantes e proporcionar um aprendizado de forma mais divertida e colaborativa.
Na perspectiva da formação desejada, o conhecimento e as competências
promovidas somente adquirem sentido pleno quando transformados em
ação. Assim, será importante estimular a efetiva participação dos jovens
na vida de seu bairro e cidade, conscientizando-se de sua
responsabilidade social. [...] (BRASIL, 2002, p.85)

Dentre os socio individualizantes, temos o método da descoberta, que
consiste em propor aos estudantes uma situação de experiência e observação para
que eles formulem por si próprios conceitos e princípios utilizando o raciocínio
indutivo.
Passar a tratar a Física como parte da cultura contemporânea abre, sem
dúvida, uma interface muito expressiva do conhecimento em Física com a
vida social, seja através da visita a museu, planetários, exposições,
centros de ciência, seja por meio de um olhar mais atento a produções
literárias, peças de teatro, letras de música e performances musicais.
(BRASIL, 2002, p.85)

88

Neste projeto, tivemos o momento da experiência e observação indo ao
encontro do que preconiza o PCN+ de Física por meio do trabalho em grupo onde
os estudantes deveriam criar um experimento.
É indispensável que a experimentação esteja sempre presente ao longo
de todo o processo de desenvolvimento das competências de Física,
privilegiando-se o fazer, manusear, operar, agir, em diferentes formas e
níveis. É dessa forma que se pode garantir a construção do conhecimento
pelo próprio aluno, desenvolvendo sua curiosidade e o hábito de sempre
indagar, evitando a aquisição do conhecimento científico como uma
verdade estabelecida e inquestionável. (BRASIL, 2002, p.84)

6.2.5.1 Motivação

A motivação pode afetar diretamente a qualidade de vida dos estudantes,
principalmente dos adolescentes, influenciando inclusive sua continuidade nos
estudos e escolha por esta ou aquela área, principalmente os estudantes do Ensino
Médio, que se encontram na fase das escolhas profissionais.
Um ambiente ao mesmo tempo divertido e desafiador pode despertar
interesses e motivações permanentes nos estudantes, pois a motivação é aquela
dose de energia capaz de colocar em movimento, de despertar nossa curiosidade
e nosso entusiasmo, assim como quando em baixa pode provocar apatia e
abatimento, limitando drasticamente o potencial em focar no conteúdo.
A atribuição de significado e relevância às tarefas acadêmicas/escolares;
identificação e uso de tarefas e atividades motivadoras; utilização de
embelezamentos, como computadores, jogos, manipulação de objetos e
introdução de novidades; ações pedagógicas que orientam as tarefas
executadas. O uso de atividades desafiadoras, o acompanhamento das
tarefas realizadas pelos estudantes com feedbacks avaliativos, a
utilização adequada de recursos tecnológicos digitais, procedimentos para
o trabalho com classes heterogêneas, entre outras, são algumas das
estratégias de ensino elencadas pelo autor. (BZUNECK9, 2010 apud
BELUCE; OLIVEIRA, 2016, p.595)

Horn e Staker (2015, p.137) relatam que nos Estados Unidos em um
“levantamento realizado em 2013 com 5 mil professores, a motivação do aluno foi
classificada como maior desafio para os professores [..]”.
______________________
9
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Villate (2005) relata que os estudantes estão cada vez mais determinados
na utilização das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem e menos
motivados para os processos de ensino e aprendizagem tradicionais.
Onofre (2010, p.15) afirma que, em seu estudo realizado sobre o uso do
AVA do MOODLE como ferramenta de apoio e estímulo à aprendizagem de Física
no Ensino Médio, verificou que “o uso do AVA aumentou a motivação dos
estudantes, propiciando que estes se dedicassem mais tempo ao estudo e a tirar
dúvidas, aumentando consideravelmente a interação com o professor.”
Molina (2016) explica que é preciso desenvolver um método de ensino de
Física sem dar costas à aula expositiva tradicional onde o olho no olho pode
motivar, ensinar e avaliar muito mais que alguns bytes de dados, e utilizar a
informática sem se tornar refém dela, desfrutando de suas vantagens.
Há basicamente dois tipos de motivação: a extrínseca e a intrínseca. Um
aluno extrinsecamente motivado é aquele influenciado por fatores externos, tanto
que realiza quaisquer que sejam as tarefas para receber uma recompensa ou para
evitar algum tipo de punição. Por sua vez, um aluno intrinsecamente motivado
possui um impulso interno que o faz cooperar com o dia a dia da sala de aula,
sempre com a intenção de adquirir conhecimento, encontrar respostas e
compreender o mundo.
A Internet é uma tecnologia que facilita a motivação dos alunos, pela
novidade e pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que oferece.
Essa motivação aumenta, se o professor a faz em um clima de confiança,
de abertura, de cordialidade com os alunos. Mais que a tecnologia, o que
facilita o processo ensino-aprendizagem é a capacidade de comunicação
autêntica do professor, de estabelecer relações de confiança com os seus
alunos, pelo equilíbrio, competência e simpatia com que atua. (MORAN,
1997, p.4)

Atualmente, um dos maiores desafios dos professores é superar a falta de
interesse e motivação dos estudantes, pois esse comportamento afeta
negativamente o aprendizado, gerando baixo rendimento escolar, desagregação
da turma, evasão e indisciplina.
[...] a autêntica aprendizagem ocorre quando o aluno está interessado e
se mostra empenhado em aprender, isto é, quando está motivado. É a
motivação interior do aluno que impulsiona e vitaliza o ato de estudar e
aprender. Daí a importância da motivação no processo ensinoaprendizagem. (HAYDT, 2011, p.54)
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Para incentivar o aprendizado, é necessário conhecer a heterogeneidade da
sala de aula compreendendo as características socioculturais, individuais e de
conhecimentos específicos de cada aluno e propor atividades diversificadas que
atendam ao interesse do maior número de estudantes.
Com isso em mente, cabe ao professor planejar a aula de forma diversificada
e atrativa, considerando os mais variados perfis, utilizando para isso o AVA que
poderá possibilitar essa diversidade como um ambiente agregador e colaborativo.
As plataformas on-line, além de disponibilizar diversos tipos de recursos e
atividades aos estudantes, podem ainda mensurar a evolução dos estudantes por
meio dos resultados dos testes aplicados e a interação dos estudantes, garantindo
uma maior assertividade do ensino pelo professor, melhorando o rendimento
individual e coletivo.
O professor é o elemento essencial para construir um ambiente motivador
dentro da sala de aula, mas, para que isso ocorra, ele mesmo deve estar motivado,
mantendo-se atualizado, sendo organizado, tendo bom convívio com os estudantes
e descanso adequado.
6.2.6 Técnicas de Ensino e Aplicação no Curso de Física

6.2.6.1 Aula Expositiva

A técnica é útil para introduzir o tema comunicando aos estudantes os
objetivos da unidade, apresentando material ilustrativo para introdução do assunto.
Neste curso de Física, em quatro semanas de aula houve aula expositiva, onde o
professor realizou uma breve introdução sobre o assunto a ser estudado,
complementando o que já havia sido visto no AVA, atingindo desta forma a todos
os perfis de estudantes, desde os passivos (receptivos) até os ativos(reflexivos),
como esclarece as Teorias de Ensino e Aprendizagem de Felder.

6.2.6.2 Estudo Dirigido

Consiste em fazer o aluno estudar um assunto a partir de um roteiro
elaborado pelo professor. Neste curso de Física, o estudo dirigido ocorreu por meio
do AVA do MOODLE, local onde o professor disponibilizou os recursos e atividades

91

que deveriam ser executadas pelos estudantes. Esse estudo dirigido pode ocorrer
por meio das leituras, lições, resolução das listas de exercícios, trabalho em grupo
composto pela experimentação, fórum de dúvidas e recursos multimídia, como
vídeos, jogos e simulações.
Segundo Haydt (2011), Célestin Freinet foi o precursor no uso de recursos
audiovisuais dentro do contexto dos métodos ativos, a partir da época da segunda
guerra mundial, tendo como base a teoria da percepção e da formulação da
imagem mental da psicologia genética de Piaget.

6.2.7 Avaliação no curso de Física

Avaliar é, sem dúvida, um dos maiores desafios do processo de ensino e
aprendizagem, sendo possível avaliar o processo (Instituição/curso/aula) e/ou o
produto (aprendizagem do aluno). Segundo Filatro (2008), na teoria de ensino e
aprendizagem construtivista que tem como um dos principais teóricos Piaget, as
pessoas aprendem ao explorar ativamente o mundo que as rodeia, recebendo
feedback de suas ações e formulando conclusões.
O feedback tem como objetivo identificar os erros que fazem parte do
processo de aprendizagem e podem estar expressos em registros, respostas,
argumentações e formulações incompletas dos estudantes. O erro precisa ser
tratado não como incapacidade do aluno de aprender, mas como elemento que
sinaliza ao professor a compreensão efetiva do aluno, servindo então para
reorientar a prática pedagógica e fazer com que avance na construção do
conhecimento.
Os erros não devem ser encarados como “falhas”, pois errar faz parte da
vontade de acertar, e, dessa forma, estudantes que são levados a temer seus erros
acabam sempre por procurar ocultá-los, e dessa tendência nasce a simulação e
aparece a “cola”.
Segundo Haydt (2011), o processo de avaliar pode ser dividido em quatro
vertentes: a) processo contínuo que ocorre ao longo de todo o processo de ensinoaprendizagem para reorientá-lo e aperfeiçoá-lo; b) processo de verificar se o
objetivo está sendo alcançado; c) processo de indicar os avanços e dificuldades
tanto para o aluno como para o professor, levando-os a progredir; d) processo de
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considerar o avaliado de forma total levando em consideração os elementos
cognitivos, afetivos e psicomotores, dando importância a se coletar uma ampla
variedade de dados e não só de forma escrita.
Atualmente, na pedagogia em geral, o termo avaliação diagnóstica
corresponde às avaliações que ocorrem durante o processo de ensino e
aprendizagem, mensurando o aprendizado adquirido naquele momento.
Bloom, Hastings e Madaus 10 (1971 apud RODRIGUES; FRANCO; BRAGA,
2014) consideram três tipos de avaliação que ocorrem em tempos diferentes: a)
avaliação diagnóstica que serve para medir se os estudantes possuem os prérequisitos para um determinado; b) avaliação formativa que ocorre em vários
momentos verificando a existência de dificuldades por parte do aluno durante a
aprendizagem; c) avaliação somativa que ocorre no final do curso para verificar se
os estudantes atingiram os objetivos fixados previamente, podendo ocorrer por
meio de prova e teste.
Neste projeto, tivemos uma avaliação diagnóstica na primeira semana; uma
avaliação formativa na quinta semana e uma avaliação somativa na décima
semana . O aluno também foi avaliado pelo trabalho em grupo, enviado via fórum
na nona semana de aula, por meio de um vídeo contendo um experimento e a
explicação do assunto abordado no vídeo, relacionado a um dos temas estudado
no bimestre. E também por meio das lições e quatro listas de exercícios resolvidas
no MOODLE de forma contínua durante o aprendizado.
A média final do aluno no bimestre foi calculada pela fórmula: (N1 + N2 + T1
+ Et), onde N1 é a nota da avaliação formativa (35%), N2 é a nota da avaliação
somativa (35%), T1 é a nota do trabalho em grupo (15%) e Et é a média das quatro
listas de exercícios (15%).
As duas listas de exercícios de revisão para as avaliações formativas e
somativas não valiam nota, mas serviram para os estudantes se prepararem para
as avaliações.

____________________
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No final do bimestre, os estudantes resolveram um total de 90 exercícios
com feedback automático emitido pelo AVA do MOODLE, colocando em prática o
que preconiza o PCN+ de Física sobre a resolução de exercícios. No último dia de
aula do bimestre, após a realização da avaliação somativa, os estudantes
responderam a uma pesquisa em papel sobre o uso da metodologia do Ensino
Híbrido nas aulas de Física, conforme resultados apresentados na seção 7.3 com
dados qualitativos.
6.3 Apresentação do Curso de Física

Esse curso foi criado levando-se em consideração que o ano letivo é
composto por quarenta semanas de aula, portanto, cada bimestre é composto por
dez semanas com duas aulas de cinquenta minutos cada.
A sequência didática repete-se a cada bimestre, fundamentada na
pedagogia tecnicista, sendo modificada e adaptada no decorrer do curso de acordo
com as reais necessidades do professor, sendo apoiada pelo uso do Ambiente
Virtual de Aprendizagem do MOODLE.
Cada bimestre é composto por 10 semanas de aula, sendo que na semana
de aula 1 os estudantes realizaram uma avaliação diagnóstica no laboratório de
informática via AVA do MOODLE, e, nas semanas 5 e 10, os estudantes realizaram
as avaliações formativas e somativas em sala de aula utilizando papel, lápis e
borracha.
Nas semanas 2, 3, 6 e 8 os estudantes, em casa, antes de irem para a aula,
leram os textos, assistiram os vídeos, executaram simulações/jogos, realizaram as
lições. No laboratório de informática assistiram à apresentação do conteúdo pelo
professor e depois responderam a um questionário contendo uma lista de
exercícios de múltipla escolha disponibilizado no AVA do MOODLE. Na semana de
aula 7, o professor realizou uma correção da avaliação formativa, resolvendo todos
os exercícios na lousa em sala de aula.
Nas semanas de aula 4 e 9 os estudantes realizaram uma revisão do
conteúdo aprendido antes da avaliação mensal e bimestral, resolvendo uma lista
de exercícios no caderno em sala de aula. Esta lista poderia ter sido resolvida
inclusive utilizando um aplicativo para celular conhecido como Kahoot, que nada
mais que é um jogo interativo, onde o professor realiza a configuração, cujo o tempo
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é cronometrado e limitado. No final do jogo, o professor consegue emitir um
relatório com os erros e acertos dos estudantes.
Na semana 9 ainda, os estudantes enviaram o trabalho do grupo via fórum.
No final do bimestre, os estudantes responderam uma pesquisa sobre o que
acharam da nova forma de ensinar Física, inclusive deixando sugestões.
A Figura 5 mostra um mapa da estrutura do curso, contendo a distribuição
das aulas e atividades para cada bimestre.

BIMESTRE

Figura 5 – Mapa do curso de Física para cada bimestre

SEMANA 1

Avaliação DIAGNÓSTICA
e Pesquisa sobre acesso as TDIC em casa

SEMANAS 2 e 3

Atividades: textos, vídeos, simulações /
jogos, lições, exposição do professor,
questionários e fóruns

SEMANA 4

Revisão para a avaliação formativa

SEMANA 5

Avaliação FORMATIVA (mensal)

SEMANAS 6 e 8

Atividades: textos, vídeos, simulações /
jogos, lições, exposição do professor,
questionários e fóruns

SEMANA 7

Correção da avaliação formativa

SEMANA 9

Revisão para a avaliação somativa e
entrega do TRABALHO EM GRUPO

SEMANA 10

Avaliação SOMATIVA (bimestral)
e Pesquisa sobre o Curso

Fonte: Elaborado pela autora

6.3.1 Mapa de Atividades do Curso de Física
A complexidade do planejamento de um curso ou aula, combinando teorias
de ensino e aprendizagem, objetivos gerais e específicos e público-alvo, pode
definir as atividades que devem ser realizadas ao longo de um curso ou aula.
Um mapa de atividades descreve esse planejamento ordenando as
atividades e especificando período/duração, conteúdo, objetivos específicos,
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atividades teóricas e práticas que serão utilizadas, formando uma sequência
didática.
No APÊNDICE C, verifica-se o mapa de atividades do curso de Física criado
para este projeto, e no APÊNDICE D, apresenta-se o printscreen das telas do curso
criado. Neste projeto, as aulas de Física utilizaram a metodologia do Ensino
Híbrido, onde tivemos alguns momentos presenciais e outros virtuais, e o conteúdo
do curso foi disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem do MOODLE, por
meio do site de hospedagem gratuita do Aprender Livre.
No Gráfico 37, temos um resumo das atividades descritas por meio do mapa
de atividades, que demonstra o equilíbrio da distribuição das atividades teóricas e
práticas.
Gráfico 37 – Resumo do mapa de atividades durante o 1º bimestre de 2018

Fonte: Elaborado pela autora

No Quadro 13, temos a distribuição das atividades no 1º bimestre por
semanas, aulas, atividades teóricas e práticas. No total geral, obteve-se 74
atividades, sendo 39 teóricas compostas por textos, vídeos de forma on-line e as
apresentações do professor de forma presencial. Dentre o total de 35 atividades
práticas, algumas realizadas de forma on-line como simulação, jogos, fórum, lição,
questionário e outras de forma presencial como o trabalho em grupo e as
avaliações.
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A realização da lição a cada semana era obrigatória para que na aula
presencial o aluno conseguisse realizar a lista de exercícios, que a cada semana
tinha peso (25%) na nota final das quatro listas de exercícios. Desta forma, o
professor tinha a certeza de que o aluno pelo menos por uma vez visualizou o
conteúdo disponibilizado podendo, inclusive, ter visualizado por diversas vezes. Os
vídeos e textos disponibilizados no curso não eram obrigatórios, servindo como
material complementar e de apoio aos estudos dos mais interessados.
A configuração da ferramenta do MOODLE de forma adequada permite o
bloqueio automático da execução da lista de exercícios antes que ocorra a
realização da lição.
Já a execução das quatro listas de exercícios do bimestre, caso o aluno
obtivesse a nota máxima de 10 pontos em cada, garantia 1,5 ponto na média final
do bimestre, que é composta pela soma da média ponderada das avaliações
formativas, somativas, trabalho em grupo e listas de exercícios, sendo que essa
lista podia ser executada por diversas vezes mantendo-se a maior nota e, com isso,
proporcionando aprendizagem por repetição (espelhamento).
Quadro 13 – Resumo das atividades planejadas

Fonte: Elaborado pela autora
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No Gráfico 38, tem-se a distribuição das ferramentas utilizadas neste curso,
sendo que as de cor verde estão relacionadas às atividades teóricas, as de cor azul
relacionadas às atividades práticas e as de cor amarela relacionadas às atividades
avaliativas.
Gráfico 38 – Distribuição dos recursos e atividades

Fonte: Elaborado pela autora

No Quadro 14, tem-se a distribuição das atividades do primeiro bimestre de
acordo com as ações que serão executadas pelos estudantes, identificando o grau
de retenção do conhecimento, segundo a definição de Edgar Dale.
Quadro 14 – Distribuição das ações de acordo com as atividades

Fonte: Elaborado pela autora
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No Gráfico 39, verifica-se a distribuição das atividades do curso de Física
para o 2º ano do Ensino Médio, agrupado por ações que proporcionam retenção do
conhecimento, onde verifica-se que 47% das atividades são práticas e
proporcionam cerca de 90% de retenção, enquanto que nas atividades teóricas
temos 53% das atividades, sendo 5% das atividades que proporcionam 5% da
retenção, 28% proporcionam 10% de retenção e 19% proporcionam 30% de
retenção. Portanto, observa-se que existe um equilíbrio entre o número de
atividades práticas e teóricas proporcionando uma aprendizagem diversificada,
abrangendo diferentes estilos de ensino e aprendizagem.
Gráfico 39 – Distribuição das atividades por tipo de ação

vídeos; 14; 19%

lição +
simulação/jogos
+ questionário +
fórum + trabalho
em grupo +
avaliação; 35;
47%

exposição
professor; 4; 5%

textos; 21; 28%

Fonte: Elaborado pela autora

6.3.2 Apresentação do layout do Curso de Física

O Curso de Física foi disponibilizado no site de hospedagem gratuita do
MOODLE, conhecido como APRENDER LIVRE (2018). Ao se logar no site, o aluno
pode navegar pelo conteúdo do 1º bimestre de 2018.
Nas Figuras 6, 7, 8, 9 e 10 apresentam-se as principais telas do curso criado,
onde o estudante pode navegar pelo conteúdo clicando na sequência numérica de
(0-10) para navegar pelas 10 semanas de aula durante o 1º bimestre de 2018.
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Figura 6 – Tela principal do curso de Física no MOODLE

Fonte: Elaborado pela autora

No primeiro dia de aula, os estudantes foram orientados a se cadastrar no
site, após uma apresentação do Projeto do Curso de Física utilizando a metodologia
do Ensino Híbrido.
Logo em seguida, foram orientados a responder uma pesquisa sobre acesso
a TDIC fora do ambiente escolar.
Por último, realizaram uma avaliação diagnóstica, disponibilizada no AVA do
MOODLE.
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Figura 7 – Tela da 1ª semana de aula do curso de Física

Fonte: Elaborado pela autora

O bimestre letivo foi dividido em 10 semanas de aula presenciais, com 2
aulas de 50 minutos cada. As semanas 1, 5 e 10 foram semanas avaliativas; na
semana 1, os estudantes realizaram a avaliação diagnóstica, na semana 5 a
avaliação formativa e na semana 10 a avaliação somativa.
A avaliação diagnóstica foi realizada no laboratório de informática utilizando
um questionário de múltipla escolha composto por 10 questões disponibilizados no
AVA do MOODLE com feedback automático.
As avaliações formativas e somativas foram realizadas em sala de aula com
papel, lápis e borracha. Por este motivo não pudemos mapear as questões nas
quais os estudantes encontraram maiores dificuldades da mesma forma como foi
feito na avaliação diagnóstica, via relatórios do MOODLE.
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Figura 8 – Tela das semanas 2, 3, 6 e 8 do curso de Física

Fonte: Elaborado pela autora

As semanas 2, 3, 6 e 8 eram compostas por atividades teóricas e práticas,
que foram realizadas tanto em sala de aula como em casa.
Em casa o estudante deveria ler os textos, assistir aos vídeos e executar as
simulações. Ainda em casa, deveria realizar a lição, composta por textos com
questões intercaladas que deveriam ser respondidas para que se pudesse avançar
no conteúdo teórico e caso a resposta estivesse errada, o estudante era
direcionado ao início da lição automaticamente, só prosseguindo caso acertasse a
resposta.
Em sala de aula, após a exposição do conteúdo pelo professor, o aluno
deveria resolver a lista de exercícios com o apoio presencial do professor
esclarecendo dúvidas. Esta lista de exercícios só era habilitada aos estudantes
após os mesmos executarem a lição proposta, tendo o peso de 15% na média final
do bimestre.
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Figura 9 – Tela das semanas 4 e 9 do curso de Física

Fonte: Elaborado pela autora

Nas semanas 4 e 9, o professor realizou uma revisão antes das avaliações
formativa e somativa, por meio de lista de exercícios dissertativa, resolvida no
caderno. Na semana 9 ainda, os estudantes enviaram o trabalho em grupo
composto por um vídeo com um experimento por meio de um fórum. Na semana 7,
o professor realizou uma correção da avaliação formativa aplicada na semana 5,
utilizando lousa e giz.

Figura 10 – Tela da semana 7 do curso de Física

Fonte: Elaborado pela autora
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6.3.3 Implantação do Curso de Física

Após a implementação do curso de Física no AVA do MOODLE, a
pesquisadora, autora deste trabalho, atuou como ouvinte durante a implantação
deste projeto, que ocorreu no primeiro bimestre do ano letivo de 2018, na turma do
2º ano do curso técnico de informática integrado, na disciplina de Física ministrada
pelo professor Dr. Paulo Alexandre Nogueira Bronzato, composta por uma
população de 37 estudantes na faixa etária de 15 a 16 anos, cujas aulas ocorreram
nas duas últimas aulas da sexta-feira, no horário das 17h15 às 18h55.
Do total de estudantes regularmente matriculados nesta turma, participaram
deste projeto apenas uma amostra de 24 estudantes. É importante ressaltar que
esse curso foi planejado para ser totalmente híbrido, ou seja, possui momentos
presenciais e outros momentos on-line intercalados.
Nos momentos presenciais, em sala de aula ou no laboratório de informática,
ocorreu a exposição do conteúdo pelo professor utilizando o método do ensino
tradicional e a resolução da lista de exercícios pelos estudantes utilizando o
computador onde eles digitavam as respostas das questões de múltipla escolha
após resolverem no caderno, com esclarecimento das dúvidas pelo professor.
Essa lista de exercícios só era liberada para os estudantes após os mesmos
terem realizado a lição proposta para ser feita em casa e, caso isso não ocorresse,
eles tinham que executá-la no laboratório de informática antes de resolver a lista
de exercícios. Em média, os estudantes levavam trinta minutos para realizar a lição
composta por um capítulo do livro didático utilizado por eles.
Já nos momentos on-line em casa, utilizavam alguns recursos e atividades
complementares como: textos, vídeos e simulações e a atividade obrigatória da
lição.
Como trata-se de um curso de ensino formal e no Brasil, até o presente
momento, ainda não está regulamentado a disponibilização de cursos a distância
no Ensino Médio, este curso foi planejado para que as atividades e recursos online fossem utilizados de forma complementar ao ensino presencial, sendo que em
casa os estudantes deveriam dedicar-se um tempo de aproximadamente 100
minutos por semana, conforme Romiszowsky (2002), que esclarece que os
estudantes do Ensino Médio devem estudar diariamente em casa de 2 a 3 horas.
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É importante ressaltar que neste curso criado existem vários recursos que
são disponibilizados aos estudantes no AVA do MOODLE que não são exigidos
como atividades obrigatórias, servindo apenas como material complementar e de
apoio aos estudos. Já a atividade da lição é obrigatória, pois por meio dela o aluno
já se familiariza do assunto que será abordado na aula presencial. Cada lição é
composta por um capítulo do livro didático adotado pela escola, Bonjorno et al.
(2013), e as listas de exercícios foram retiradas do livro Ferraro (2009).
Desta forma, a realização da lição em casa antes da aula presencial
proporciona uma aprendizagem significativa, pois quando ocorre a exposição do
conteúdo pelo professor, o assunto já é conhecido dos estudantes havendo muito
mais interação entre os alunos e o professor.
Assim, é possível dizer que só podemos proporcionar experiências de
aprendizagem significativas se a solução educacional projetada for, antes
de tudo, interativa. Isso significa disponibilizar uma interface que
possibilite interação e, mais do que isso, oferecer atividades de
aprendizagem que exijam do aluno interação com conteúdos, ferramentas
e com outras pessoas. (FILATRO, 2008, p.107)

As aulas iniciaram-se no dia 2 de fevereiro de 2018 (sexta-feira), duas
semanas antes do feriado do carnaval e, por este motivo, só compareceram na
primeira aula 18 estudantes do total de 37 regularmente matriculados.
Nesta semana 1 (aulas 1 e 2), a princípio me apresentei aos estudantes
como aluna pesquisadora do curso de mestrado, explicando que iríamos implantar
o projeto na turma de informática, por ser a turma com mais afinidade com as TDIC.
Logo após entreguei a eles a cópia dos termos para participação no projeto, que
deveriam ser assinados pelo aluno e seu responsável legal, respectivamente.
Em seguida, foi realizado o cadastro dos estudantes no site de hospedagem
gratuita do MOODLE, conhecido como Aprender Livre, onde o curso de Física foi
disponibilizado. Depois fizemos uma breve navegação pelas semanas de aula para
que os estudantes se familiarizassem com as atividades que deveriam ser
realizadas em casa semanalmente, conforme distribuição da Figura 11.
Logo após os estudantes responderam a uma Pesquisa sobre acesso à
TDIC no AVA do MOODLE, realizaram uma avaliação diagnóstica, conforme
APÊNDICE E. Por último, o professor Paulo responsável pela disciplina realizou
uma breve explanação sobre o conteúdo que seria abordado no ano letivo de 2018.

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 11 – Distribuição do curso de Física nas 10 semanas de aula
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Na semana 2 (aulas 3 e 4), que ocorreu no dia 09 de fevereiro de 2018,
estavam presentes 36 estudantes e o professor Paulo iniciou a aula explicando o
conteúdo do capítulo 1 do livro didático adotado pela disciplina (BONJORNO et al.,
2013) , abrangendo o tema de Termometria durante a primeira aula de 50 minutos.
Na segunda aula, os 18 estudantes que realizaram a atividade proposta
para casa (lição), iniciaram a execução da lista de exercícios 1, composta por 10
questões de múltipla escolha, conforme APÊNDICE F. Os que não havia feito a
lição foram orientados a executá-la antes do início da resolução da lista de
exercícios relacionada ao assunto.
Os estudantes que faltaram na semana de aula anterior realizaram o
cadastro no site de hospedagem do curso e iniciaram a lição para que depois
pudessem realizar a lista de exercícios, pois o sistema estava configurado para só
permitir a execução da lista de exercícios após o término da lição proposta.
O prazo para a realização da lista de exercícios iniciou-se no dia 09 de
fevereiro de 2018 (sexta-feira) às 17h, horário da aula presencial, e tinha como
prazo final o dia 12 de fevereiro de 2018 (segunda-feira) às 23h55, para que os
estudantes que não conseguissem terminar a lista de exercícios em sala de aula
pudessem terminar em casa.
Devido ao feriado do carnaval no dia 13 de fevereiro de 2018, resolvemos
prorrogar o prazo final da lista de exercícios para o dia 16 de fevereiro de 2018, dia
da próxima aula presencial.
No final da aula distribuímos chocolates “BIS extra” aos estudantes que
realizaram as atividades propostas para casa com a finalidade de reforçar as
atitudes de empenho e dedicação na realização das atividades, funcionando como
uma motivação extrínseca, e para aqueles estudantes que não realizaram as
atividades propostas entregamos um “BIS normal”, desta forma ressaltando que
vale a pena se empenhar e dedicar, pois o retorno “vem” quando menos se espera,
conforme a teoria do Skinner sobre reforço positivo.
Na semana 3 (aulas 5 e 6), que ocorreu no dia 16 de fevereiro de 2018,
estavam presentes 33 estudantes e o professor Paulo iniciou a aula explicando o
conteúdo do capítulo 5 do livro didático adotado pela disciplina, abrangendo o tema
de Dilatação Térmica durante a primeira aula de 50 minutos. Na segunda aula, os
18 estudantes que realizaram a atividade proposta para casa (lição), iniciaram a
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execução da lista de exercícios 2, composta por 9 questões de múltipla escolha,
conforme APÊNDICE G.
E aqueles que não realizaram a lição em casa iniciaram em sala de aula para
posteriormente fazer a lista de exercícios, cujo o prazo final seria dia 19 de fevereiro
de 2018. Nessa aula, durante a execução da lista de exercícios, observei o grande
engajamento dos estudantes na realização dos exercícios mantendo silêncio e
concentração na execução da lista. Também observei o interesse dos estudantes
chamando o professor a todo momento para esclarecer eventuais dúvidas,
demonstrando que essa metodologia da sala de aula invertida realmente possui
grandes vantagens no processo ensino e aprendizagem, produzindo uma
aprendizagem mais colaborativa e significativa.
Durante a aula, uma das alunas relatou que não estava gostando muito do
método, pois tinha que ler o conteúdo do livro e fazer os exercícios (lição) antes da
explicação do professor. Neste momento, esclareci à aluna que essa era a grande
vantagem da metodologia, pois os estudantes já vêm para aula conhecendo o
assunto que será abordado na aula presencial e também já trazendo as dúvidas
que surgiram em casa.
Na semana 4 (aulas 7 e 8), que ocorreu no dia 23 de fevereiro de 2018, o
professor Paulo iniciou a aula entregando uma lista de exercícios de revisão 1
composta por 16 questões para serem resolvidas em sala de aula no caderno, para
se preparem para a avaliação formativa, tendo o apoio do professor para esclarecer
eventuais dúvidas, conforme ANEXO A.
Posteriormente, em casa, os estudantes deveriam digitar as respostas no
sistema para que o sistema realizasse a correção automática das questões de
múltipla escolha e pudéssemos corrigir manualmente as questões dissertativas,
identificando os erros, para que desta forma os estudantes pudessem se preparar
melhor para avaliação formativa que ocorreria na próxima semana, sabendo
exatamente o que estavam errando.
Ao corrigir as respostas dissertativas dos estudantes, identificamos que
muitos estavam com dificuldades com conceitos de matemática sobre notação
científica e que os levava a cometer erros de cálculos na aplicação das fórmulas e
conceitos. Mas a grande maioria cometeu pequenos erros, principalmente
esquecendo-se de colocar a unidade de medida adequada.
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Um dos estudantes relatou que não estava gostando da nova metodologia
e, por isso, não fez as lições e listas de exercícios propostas nas aulas anteriores,
dizendo que “ele vai para a escola para aprender e que o professor é que tem que
ensiná-lo e com este método ele está tendo que estudar em casa antes de vir para
aula”. Após conversarmos com ele, o mesmo demonstrou ter mudado de opinião e
começou a fazer a lista de exercícios de revisão proposta em sala de aula, inclusive
solicitando o auxílio do professor para esclarecer dúvidas.
O professor da disciplina relatou que durante a semana no plantão de
dúvidas apenas dois estudantes o procuraram. Relatou também que foi abordado
nos corredores da escola por alguns estudantes que disseram que não estavam
gostando da nova metodologia de ensino, mas isso já se era esperado, pois
qualquer mudança resulta em resistência por um determinado período de
adaptação.
O professor e eu chegamos à conclusão que os estudantes não estavam
gostando da mudança, pois estavam tendo que estudar muito mais do que o
costume, pois toda semana tinham atividades a serem executadas em casa antes
da aula presencial, o que, pelo método tradicional, só ocorria antes do dia da
avaliação.
Verifica-se no Gráfico 40 que o número de acesso às atividades propostas
que possuíam prazo final estipulado aumenta significativamente nos dias anteriores
e no próprio dia de encerramento. Evidenciando que os estudantes realmente
deixam para estudar e realizar as atividades próximo ao prazo de encerramento.
Gráfico 40 – Acessos durante o primeiro mês de aula ao curso de Física

Fonte: Elaborado pela autora
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Na semana 5 (aulas 9 e 10), que ocorreu no dia 2 de março de 2018, os
estudantes fizeram uma avaliação formativa contendo os temas estudados nas
duas semanas anteriores, conforme ANEXO B. Essa avaliação ocorreu em sala de
aula, possuía 7 questões dissertativas e foi realizada em papel da forma tradicional.
Na semana 6 (aulas 11 e 12), que ocorreu no dia 9 de março de 2018, o
professor Paulo iniciou a aula explicando o conteúdo do capítulo 2 do livro didático
adotado pela disciplina, abrangendo o tema de Calorimetria durante a primeira aula
de 50 minutos. Na segunda aula, os 15 estudantes que realizaram a atividade
proposta para casa (lição), iniciaram a execução da lista de exercícios 3, composta
por 10 questões de múltipla escolha, conforme APÊNDICE H.
E, aqueles que não realizaram a lição em casa, iniciaram em sala de aula
para posteriormente fazer a lista de exercícios, cujo o prazo final seria dia 12 de
março de 2018. Nessa aula, também observei o grande engajamento dos
estudantes na realização dos exercícios.
Na semana 7 (aulas 13 e 14), que ocorreu no dia 16 de março de 2018, o
professor Paulo realizou uma correção da avaliação formativa em sala de aula,
utilizando lousa e giz, pois metade dos estudantes tirou nota abaixo da média (6.0).
Também disponibilizamos para os estudantes a correção da prova digitalizada na
plataforma on-line do MOODLE.
Na semana 8 (aulas 15 e 16), que ocorreu no dia 23 de março de 2018, o
professor Paulo iniciou a aula exibindo uma videoaula com duração de 26 minutos,
onde ele era o protagonista da aula explicando o conteúdo do capítulo 3 do livro
didático adotado pela disciplina, abrangendo o tema de Mudanças de fase.
Na segunda aula, os 20 estudantes que realizaram a atividade proposta para casa
(lição) iniciaram a execução da lista de exercícios 4 composta por 10 questões de
múltipla escolha, conforme APÊNDICE I. Essa videoaula do professor Paulo serviu
como exemplo para os estudantes, pois teriam que elaborar e entregar na semana
9 um vídeo com no máximo 10 minutos de duração, criado por eles contendo um
experimento como trabalho em grupo.
Na semana 9 (aulas 17 e 18), que ocorreu no dia 06 de abril, os estudantes
disponibilizaram os vídeos por meio de um fórum criado com esta finalidade para
que o professor pudesse avaliar e os outros colegas de turma pudessem visualizar.
Também foi realizada uma revisão para a avaliação somativa composta por uma

110

lista de exercícios com 14 questões dissertativas e de múltipla escolha, conforme
ANEXO C para ser resolvida no caderno em sala de aula, e depois ser digitado as
respostas na plataforma, para que uma correção fosse realizada.
Na semana 10 (aulas 19 e 20), que ocorreu no dia 13 de abril de 2018, foi
realizada uma avaliação somativa, contendo todo o conteúdo estudado no 1º
bimestre, conforme ANEXO D e a avaliação do curso, conforme APÊNDICE J.
6.4 Considerações Éticas

O curso criado foi submetido ao Comitê de Ética do Instituto Federal São
Paulo (IFSP), após ser cadastrado na Plataforma Brasil.
Obteve-se a aprovação do Projeto para ser implantado no Campus Jacareí,
no curso Técnico de Informática Integrado, com autorização do CAAE sob o n.
79179817.5.0000.5473, submetido em 20/11/2017.
Fomos orientados a elaborar dois termos de responsabilidade a ser assinado
pelo estudante e seu respectivo responsável legal, denominados Termo de
Assentimento (TALE) e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
Embora tenhamos entregue os termos para todos os estudantes da turma
de informática do 2º ano, do total de 37 estudantes regularmente matriculados,
apenas 24 nos devolveram assinados. Portanto, teve-se que trabalhar com uma
amostra significativa da população em estudo.
No ANEXO E, encontra-se a grade curricular do curso técnico de informática
integrado. No ANEXO F e G, encontra-se o plano do componente curricular de
Física no 1º e 2º ano. No ANEXO H e I, encontra-se cópia do Diário de Classe dos
estudantes no 1º e 2º ano na disciplina de Física.
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7
7.1

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E ANÁLISE
Coleta de Dados

7.1.1 - Modelos dos relatórios emitidos pelo AVA do MOODLE
Na Figura 12, apresenta-se um modelo do relatório das lições emitido
automaticamente pela plataforma on-line do MOODLE. Este relatório é muito
interessante, pois mostra a nota do estudante após a realização da lição, também
mostra todas as tentativas do estudante se estiver programada para que os
estudantes possam executar esta atividade por mais de uma vez, o dia e horário
de realização da atividade, assim como o tempo gasto pelo estudante.
Ao clicar sobre o nome dos estudantes, consegue-se visualizar as questões,
identificando os erros e acertos em cada questão.
Figura 12 - Modelo do relatório das lições emitido automaticamente pelo MOODLE

Fonte: Elaborado pela autora
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Na Figura 13, apresenta-se um modelo do relatório das listas de exercícios
emitido automaticamente pela plataforma on-line do MOODLE. Na emissão deste
relatório é possível selecionar vários critérios que formarão o relatório final,
conforme modelo abaixo. Neste exemplo temos o nome dos estudantes, foto, email, estado da lista onde indica se foi finalizada ou não, dia e horário do início e
finalização da lista, tempo gasto, nota e as questões indicando os acertos e erros.
As quatro listas de exercícios propostas durante o projeto foram
programadas para serem executadas inúmeras vezes, permanecendo a nota
maior. Desta forma, o estudante poderia executar várias vezes a lista até conseguir
uma nota maior já que essa nota foi usada nos cálculos da média final do bimestre
e assim aprendia por repetição.
Figura 13 – Modelo do relatório das listas de exercícios emitido pelo MOODLE

Fonte: Elaborado pela autora
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Na Figura 14, apresenta-se o relatório de conclusão de atividades, onde
consegue-se visualizar os nomes de todos os estudantes matriculados no curso
sinalizando as atividades que os estudantes completaram ou não.
Figura 14 – Modelo do relatório de conclusão de atividades emitido pelo MOODLE

Fonte: Elaborado pela autora

Na figura 15, apresenta-se o relatório de participação no curso, onde após
selecionar uma atividade da lista das atividades constantes no curso, verifica-se o
número de interações de cada estudante na atividade de cada um.
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Figura 15 – Modelo do relatório de participação nas atividades emitido pelo MOODLE

Fonte: Elaborado pela autora

No Gráfico 41 verifica-se o relatório de logs dos 37 estudantes emitido
automaticamente pelo MOODLE, onde observa-se que o grau de interação dos
estudantes com a plataforma foi intenso durante a implantação do projeto.
Gráfico 41 – Total de logs de todos os estudantes durante o curso no MOODLE

Fonte: Elaborado pela autora

No Gráfico 42, apresenta-se os gráficos dos logs de todos os estudantes
participantes do projeto por mês de acesso.
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Gráfico 42 – Estatísticas dos acessos dos estudantes ao MOODLE por mês

Aluno 1

Aluno 2

Aluno 3

Aluno 4

Aluno 5

Aluno 6

Aluno 7

Aluno 8

Aluno 9

Aluno 10

Aluno 11

Aluno 12

continua
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conclusão

Aluno 13

Aluno 14

Aluno 15

Aluno 16

Aluno 17

Aluno 18

Aluno 19

Aluno 20

Aluno 21

Aluno 22

Aluno 23

Aluno 24

Fonte: APRENDER LIVRE (2018)
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7.1.2 Dados coletados

No Gráfico 43, verificam-se dados de uma pesquisa realizada no primeiro
dia de aula com os estudantes sobre acesso à Tecnologias Digitais de Informação
e Comunicação (TDIC) fora do ambiente escolar.
Identificamos que dos 24 estudantes que responderam à pesquisa, apenas
um não tem computador/notebook, mas que todos possuem acesso à banda larga
em casa. Identificamos também que a maioria fica mais de 3 horas conectados,
navegando por diversas atividades na Internet.
Gráfico 43 – Pesquisa sobre acesso dos estudantes as TDIC
B-) Tem acesso a Internet via banda larga
em casa ?

A-) Tem computador/notebook em casa ?
NÃO; 1;
6%

NÃO; 0;
0%

SIM; 24;
100%

SIM; 23;
96%

Fonte: Elaborado pela autora

No Gráfico 44, apresenta-se a distribuição dos estudantes por faixa etária e
sexo.
Gráfico 44 – Pesquisa sobre faixa etária e sexo dos estudantes
B) Sexo

A) Faixa Etária

Feminino
11
46%

16 anos;
9; 38%

15 anos;
15; 62%

Fonte: Elaborado pela autora

Masculino
13
54%
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No Quadro 15, observam-se os resultados da avaliação diagnóstica aplicada
no primeiro dia de aula do 1º bimestre de 2018 na disciplina de Física aos
estudantes do 2º ano do curso técnico de informática. Por se tratar do primeiro dia
de aula, em uma sexta-feira, dos 24 estudantes participantes deste projeto, apenas
11 estudantes estavam presentes.
Identificamos que a nota maior foi 9 e a menor foi 2, sendo que a média da
turma foi 5,8. Observa-se também que o tempo gasto pelos estudantes variou de 5
minutos e 51 segundos até 13 minutos e 23 segundos, sendo o tempo utilizado
muito pequeno em relação ao tempo disponível para realização da atividade, que
era de cinquenta minutos, demonstrando um tempo muito pequeno para a
resolução de 10 exercícios de múltipla escolha.
Comprovamos com isso que realmente houve “chute” nas respostas, o que
ficou evidenciado pela distribuição das respostas de forma irregular, pois o
conteúdo ainda era totalmente desconhecido deles. Verifica-se também que por
termos programado o feedback da avaliação diagnóstica de forma imediata,
ocorrendo logo após a conclusão da avaliação, os estudantes que terminaram
primeiro passaram a resposta correta para aqueles que ainda não haviam
terminado.
A aplicação desta avaliação serviu para que os estudantes interagissem com
a nova ferramenta do MOODLE, além de possibilitar a observação do professor
quanto às atitudes dos estudantes.
Na semana 2 de aula, solicitamos aos estudantes que realizassem uma lição
sobre Termometria em casa, composta por 6 páginas de textos, 3 exemplos e 5
questões de múltiplas escolhas, antes da aula presencial. Do total de 24 estudantes
participantes do projeto, observa-se que 23 completaram a lição proposta, sendo
que 18 completaram antes da aula presencial, conforme Quadro 16.
A lição era composta por textos intercalados por questões, onde ao
responder à questão de forma correta o aluno era direcionado para continuar com
o conteúdo teórico e, caso respondesse de forma errada, era direcionado ao início
do conteúdo teórico. Verifica-se também que os estudantes tiveram maiores
dificuldades na questão 3, sendo a maior nota 10, a menor nota 6 e a média 8,6. O
tempo médio foi 29 minutos, sendo o maior tempo 136 minutos e o menor tempo 3
minutos, isso porque eles podiam parar a execução da lição e retornar mais tarde.

Fonte: Elaborado pela autora

Quadro 15 – Resultado da aplicação da avaliação diagnóstica
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Quadro 16 - Resultados da aplicação da lição 1 sobre Termometria

Fonte: Elaborado pela autora

No Quadro 17, observa-se que 23 estudantes, do total de 24 participantes
do projeto, concluíram a lista de exercícios 1 composta por 10 questões de múltipla
escolha, sendo a maior nota 10 e a menor nota 5, em um tempo médio de 27
minutos ininterruptos, mas alguns estudantes iniciaram a execução em um dia e
terminaram em outro. Essa atividade permite que o aluno(a) realize a lista de
exercícios por diversas vezes dentro do prazo estipulado, proporcionando com isso
um aprendizado por repetição, prevalecendo a maior nota. Observa-se que 5
estudantes resolveram a lista de exercícios mais de uma vez.
Nesta primeira lista não havíamos programado a atividade para que o
feedback fosse exibido apenas após o término do prazo de execução da lista, desta
forma disponibilizando as respostas corretas antes do término do prazo de
execução e facilitando uma segunda tentativa, uma vez que as respostas corretas
foram exibidas antes do prazo final.
Observa-se também que três estudantes estavam resolvendo a lista no
horário da meia-noite no dia de encerramento do prazo, quando o sistema bloqueou
o envio de respostas. E quando o prazo final foi prorrogado, esses três estudantes
refizeram a lista, obtendo notas maiores, demonstrando a perseverança e a busca
pela perfeição.

Nota: Alunos que iniciaram e terminaram a resolução da lista de exercícios no mesmo dia foram grifados com a cor “azul”.
Alunos que fizeram mais de uma vez a lista, permanecendo a nota maior, aparecem grifados na cor “amarelo”.
As questões que os alunos mais acertaram aparecem grifados com a cor “verde”.

Fonte: Elaborado pela autora

Quadro 17 – Resultado da aplicação da lista de exercícios 1 sobre Termometria
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Na semana 3 de aula, solicitamos aos estudantes que realizassem uma lição
sobre Dilatação Térmica, composta por 3 páginas de textos, 6 exemplos e 5
questões de múltiplas escolhas, antes da aula presencial. Do total de 24 estudantes
participantes do projeto, observa-se que todos completaram a lição proposta, sendo
que 18 completaram antes da aula presencial, conforme Quadro 18.
A lição era composta por textos intercalados por questões, onde ao
responder a questão de forma correta o aluno era direcionado para continuar com
o conteúdo teórico e, caso respondesse de forma errada, era direcionado ao início
do conteúdo teórico. Verifica-se também que os estudantes tiveram maiores
dificuldades nas questão 3, sendo a maior nota 10, a menor nota 6 e a média 8,6.
O tempo médio foi de 46 minutos, sendo o maior tempo 213 minutos e o menor
tempo 9 minutos, isso porque eles podiam parar a execução da lição e retornar
mais tarde.
Observa-se que o tempo médio foi maior em relação à lista anterior devido
ao maior grau de dificuldade das questões, que exigiam mais interpretação e
cálculos.
Quadro 18 – Resultado da aplicação da lição 2 sobre Dilatação Térmica

Fonte: Elaborado pela autora
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No Quadro 19, observa-se que os 24 participantes do projeto concluíram a
lista de exercícios 2 composta por 9 questões de múltipla escolha, sendo a maior
nota 10 e a menor nota 4,44, em um tempo médio ininterrupto de 83 minutos, mas
alguns estudantes iniciaram a lista de exercícios em um dia e terminaram em outro.
Observa-se também que 9 estudantes estavam resolvendo a lista de
exercícios no último dia do prazo final à meia-noite quando o sistema
automaticamente bloqueou o envio das respostas, comprovando que os estudantes
realmente deixaram para resolver os exercícios próximo ao término do prazo final.
Verifica-se que 9 estudantes resolveram a lista de exercícios mais de uma
vez, comprovando a perseverança dos estudantes pela perfeição.
Nesta segunda lista, programamos para que o feedback fosse exibido
apenas após o término do prazo de execução da lista, desta forma garantindo que
os estudantes realmente realizaram os cálculos necessários e também
continuamos disponibilizando a lista para que fosse executada diversas vezes até
o prazo final estipulado, permanecendo a maior nota, proporcionando com isso um
aprendizado por repetição.
Na semana 4 de aula, solicitamos aos estudantes que resolvessem uma lista
de exercícios composta por 16 questões dissertativas no caderno, em sala de aula,
sobre os assuntos de Termometria e Dilatação Térmica, que foram abordados no
primeiro mês de aula. Também orientamos aos estudantes que, ao chegassem em
casa, digitassem as respostas no sistema para que obtivessem um feedback e,
desta forma, identificassem suas reais dificuldades,

preparando-se para a

avaliação formativa na próxima aula, conforme resultados no Quadro 20.
Durante a resolução da lista de exercícios pelos estudantes, observa-se o
intenso engajamento dos estudantes realizando a lista de exercícios e a intensa
interação com o professor, que a todo momento era chamado pelos estudantes
para esclarecer eventuais dúvidas. Por um lado, para o professor uma aula como
essa torna-se desgastante, pois é solicitado a todo momento pelos estudantes para
esclarecer dúvidas, mas, por outro lado, demonstra o interesse dos estudantes na
resolução dos problemas propostos. Verifica-se que 3 estudantes não digitaram as
respostas e que 8 estudantes digitaram mais de uma vez as respostas. As questões
que os estudantes tiveram mais dificuldades foram as questões 6, 15 e 16 e as que
tiveram mais facilidade foram 1, 2, 5, 7, 8 e 9.

Nota: Alunos que iniciaram e terminaram a resolução da lista de exercícios no mesmo dia foram grifados com a cor “azul”.
Alunos que fizeram mais de uma vez a lista, permanecendo a nota maior, aparecem grifados na cor “amarelo”.
As questões que os alunos mais acertaram aparecem grifados com a cor “verde”.

Fonte: Elaborado pela autora

Quadro 19 – Resultado da aplicação da lista de exercícios 2 sobre Dilatação Térmica
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Nota: Alunos que iniciaram e terminaram a resolução da lista de exercícios no mesmo dia foram grifados com a cor “azul”.
Alunos que fizeram mais de uma vez a lista, permanecendo a nota maior, aparecem grifados na cor “amarelo”.
As questões que os alunos mais acertaram aparecem grifados com a cor “verde”.

Fonte: Elaborado pela autora

Quadro 20 – Resultado da revisão para a Avaliação Formativa
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Na semana 5 de aula, os estudantes fizeram uma avaliação formativa em
sala de aula utilizando papel, lápis e borracha. Verifica-se que 10 estudantes
obtiveram nota abaixo da média, que na escola é 6,0, e por isso foram convidados
a participar da recuperação paralela refazendo as atividades disponibilizadas no
MOODLE e participando de duas aulas extras fora do horário normal de aulas para
esclarecer dúvidas, para depois serem reavaliados, conforme Quadro 21.
Quadro 21 – Resultado da aplicação da avaliação formativa

Fonte: Elaborado pela autora

Na semana 6 de aula, solicitamos aos estudantes que realizassem uma lição
sobre Calorimetria, composta por 5 páginas de textos, 5 exemplos e 5 questões de
múltiplas escolhas, antes da aula presencial. Do total de 24 estudantes
participantes do projeto, observa-se que 23 completaram a lição proposta, sendo
que 15 completaram antes da aula presencial, conforme Quadro 22.
Verifica-se que os estudantes tiveram maiores dificuldades nas questões 1
e 5, sendo a maior nota 10, a menor nota 4 e a média 8,2. O tempo médio foi de 18
minutos, sendo o maior tempo 58 minutos e o menor tempo 4 minutos, isso porque
eles podiam parar a execução da lição e retornar mais tarde.
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Quadro 22 – Resultado da aplicação da lição 3 sobre Calorimetria

Fonte: Elaborado pela autora

No Quadro 23, observa-se que 23 estudantes do total de 24 participantes do
projeto, concluíram a lista de exercícios 3, composta por 10 questões de múltipla
escolha, sendo a maior nota 10 e a menor nota 4, em um tempo médio ininterrupto
de 53 minutos, mas alguns estudantes iniciaram a lista de exercícios em um dia e
terminaram em outro.
Observa-se também que 5 estudantes estavam resolvendo a lista de
exercícios no último dia do prazo final à meia-noite quando o sistema
automaticamente bloqueou o envio das respostas, comprovando que os estudantes
realmente deixaram para resolver os exercícios próximo ao término do prazo final.
Nesta terceira lista, programamos para que o feedback fosse exibido apenas
após o término do prazo de execução da lista, garantindo desta forma que os
estudantes realmente realizaram os cálculos necessários. Também continuamos
disponibilizando a lista para que fosse executada diversas vezes até o prazo final
estipulado, permanecendo a maior nota, proporcionando com isso um aprendizado
por repetição.

Nota: Alunos que iniciaram e terminaram a resolução da lista de exercícios no mesmo dia foram grifados com a cor “azul”.
Alunos que fizeram mais de uma vez a lista, permanecendo a nota maior, aparecem grifados na cor “amarelo”.
As questões que os alunos mais acertaram aparecem grifados com a cor “verde”.

Fonte: Elaborado pela autora

Quadro 23 – Resultado da aplicação da lista de exercícios 3 sobre Calorimetria
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Na semana 7 de aula, o professor iniciou a aula fazendo a entrega das
avaliações formativas (mensal) corrigidas aos estudantes e, posteriormente, fez a
correção das questões no quadro branco, realizando uma nova explicação e
ressaltando os principais erros dos estudantes. Também disponibilizamos essa
resolução da prova na plataforma do MOODLE.
Na semana 8 de aula, solicitamos aos estudantes que realizassem uma lição
sobre Mudança de Estados, composta por 5 páginas de textos, 5 exemplos e 5
questões de múltiplas escolhas, antes da aula presencial. Do total de 24 estudantes
participantes do projeto, observa-se que 22 completaram a lição proposta, sendo
que 20 completaram antes da aula presencial, conforme Quadro 24.
Verifica-se também que os estudantes tiveram maiores dificuldades na
questão 3, sendo a maior nota 10, a menor nota 4 e a média 7,3. O tempo médio
foi 26 minutos, sendo o maior tempo 67 minutos e o menor tempo 5 minutos, isso
porque eles podiam parar a execução da lição e retornar mais tarde.
Quadro 24 – Resultado da aplicação da lição 4 sobre Mudança de Estados

Fonte: Elaborado pela autora
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No Quadro 25, observa-se que 22 estudantes, do total de 24 participantes
do projeto, concluíram a lista de exercícios 4, composta por 10 questões de múltipla
escolha sendo a maior nota 10 e a menor nota 3, em um tempo médio ininterrupto
de 52 minutos, mas alguns estudantes iniciaram a lista de exercícios em um dia e
terminaram em outro.
Observa-se também que 2 estudantes estavam resolvendo a lista de
exercícios no último dia do prazo final à meia-noite, quando o sistema
automaticamente bloqueou o envio das respostas, comprovando que os estudantes
realmente deixaram para resolver os exercícios próximo ao término do prazo final.
Nesta quarta lista, programamos para que o feedback fosse exibido apenas
após o término do prazo de execução da lista, garantindo desta forma que os
estudantes realmente realizassem os cálculos necessários. Também continuamos
disponibilizando a lista para que fosse executada diversas vezes até o prazo final
estipulado, permanecendo a maior nota, proporcionando com isso um aprendizado
por repetição.
Na semana 9 de aula, os estudantes entregaram o trabalho em grupo
composto por um vídeo criado por eles, contendo um experimento e a explicação
do que ocorria por meio do Fórum criado no site do Aprender Livre com esta
finalidade. A turma foi dividida em 9 grupos de 4 estudantes e 1 grupo de 5
estudantes, onde cada grupo deveria trabalhar um tema, conforme um sorteio.
No Quadro 26, apresentam-se algumas telas dos vídeos criados pelos
grupos e entregues via fórum na penúltima semana de aula. Assistindo aos vídeos,
observa-se as habilidades de cada estudante, pois eles estavam livres para utilizar
os recursos que quisessem.
Alguns preferiram fazer um seminário, outros uma aula explicativa, outros
desenhos, outros utilizaram recursos de TDIC, outros softwares de edição de
vídeos, outros experimentos, e tudo isso com muito humor. Assim verificamos que
todos estavam muito felizes em realizar o trabalho em grupo.
Também resolveram uma lista contendo 14 exercícios sobre calorimetria e
mudança de estado, no caderno, para posteriormente digitarem as respostas no
site do Aprender Livre. Observa-se que a maior nota foi 10 e a menor nota foi 5,5 e
que nas questões 1, 2 e 14 tiveram maiores dificuldades. Verifica-se que apenas 6
estudantes digitaram as respostas dissertativas no MOODLE, conforme Quadro 27.

Nota: Alunos que iniciaram e terminaram a resolução da lista de exercícios no mesmo dia foram grifados com a cor “azul”.
Alunos que fizeram mais de uma vez a lista, permanecendo a nota maior, aparecem grifados na cor “amarelo”.
As questões que os alunos mais acertaram aparecem grifados com a cor “verde”.

Fonte: Elaborado pela autora

Quadro 25 – Resultado da aplicação da lista de exercícios 4 sobre Mudança de Estado
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Quadro 26 – Demonstração de algumas telas dos vídeos criados pelos grupos
GRUPO 5: CALOR LATENTE

GRUPO 4 – CALOR SENSÍVEL

GRUPO 7: CALOR SENSÍVEL + CALOR LATENTE

GRUPO 9: CALOR SENSÍVEL + CALOR LATENTE

GRUPO 1 : CONVERSÃO DE TEMPERATURAS

GRUPO 3: DILATAÇÃO DOS LÍQUIDOS

GRUPO 2: DILATAÇÃO DOS SÓLIDOS

GRUPO 8: TRANSMISSÃO DE CALOR

Fonte: Elaborado pela autora

Nota: Alunos que iniciaram e terminaram a resolução da lista de exercícios no mesmo dia foram grifados com a cor “azul”.
Alunos que fizeram mais de uma vez a lista, permanecendo a nota maior, aparecem grifados na cor “amarelo”.
As questões que os alunos mais acertaram aparecem grifados com a cor “verde”.

Fonte: Elaborado pela autora

Quadro 27 – Resultado da revisão para Avaliação Somativa
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Na semana 10 de aula, os estudantes fizeram uma avaliação somativa em
sala de aula utilizando papel, lápis e borracha. Verifica-se que do total de 24
estudantes, apenas 6 obtiveram nota abaixo da média, que na escola é 6,0,
conforme Quadro 28.
Quadro 28 – Resultado da aplicação da avaliação somativa

Fonte: Elaborado pela autora

A maior nota foi 10 e a menor foi 3,5, sendo a nota média do grupo 7,1.
Observa-se notas muito altas e notas muito baixas, isso porque, dentre os
estudantes com menores notas, identificamos maiores dificuldades com o conteúdo
de notação científica da matemática, portanto, com dificuldades nesse
conhecimento prévio acabavam errando os cálculos dos exercícios da Física.
Essa dificuldade foi identificada durante a correção da lista de revisão para
a avaliação formativa, pois solicitamos aos estudantes que digitassem de forma
dissertativa como chegaram as respostas dos exercícios.
Dos 24 estudantes participantes do projeto, apenas 15 fizeram o mapa
conceitual que valia 1,0 ponto adicional extra na nota da avaliação somativa
independentemente do número de proposições descritas, onde observa-se que o
número de proposições variou de 7 a 29, conforme a cópia dos mapas no Quadro
29.
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Quadro 29 – Mapas conceituais criados pelos estudantes

Aluno 2
Aluno 4

Aluno 6
Aluno 7

continua

136

continuação

Aluno 10
Aluno 9

Aluno 12

Aluno 13

continua

137

continuação

Aluno 14

Aluno 18

Aluno 16

Aluno 19

continua

138

conclusão

Aluno 21

Aluno 24

Fonte: Elaborado pela autora

Aluno 23
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7.2 Análise dos Dados Quantitativos

7.2.1 Pré/Pós-teste x Média do Grupo Experimental

No primeiro dia de aula, quando realizamos a avaliação diagnóstica,
estavam presentes apenas 18 estudantes e destes, apenas 11 participavam do
projeto. As avaliações formativas e somativas foram realizadas em papel e por isso
não conseguimos identificar quais as questões que os estudantes encontraram
maiores dificuldades como ocorreu com a avaliação diagnóstica que foi realizada
via AVA do MOODLE.
No Quadro 30 apresentamos as notas dos estudantes nas avaliações
realizadas durante o 1º bimestre de 2018.
Quadro 30 – Distribuição das médias nas avaliações

Fonte: Elaborado pela autora
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7.2.1.1 - Correlação entre a média das avaliações e a média final

No Gráfico 45, verifica-se uma correlação positiva e muito forte após realizar
os cálculos estatísticos utilizando o teste de Pearson, onde chega-se ao valor de
r=0,95 que se aproxima muito de 1. Realmente, a correlação é muito forte, porque
as notas das avaliações representam 70% da média final.
Na tabela de Pearson, para gl=24, erro=0,10 e bicaudal, obtém-se p=0,344.
Como r > p, deve-se rejeitar a hipótese nula, onde diz que a média das 3 avaliações
dos estudantes é igual a média final no bimestre e aceitar a hipótese alternativa
que diz que a média das avaliações é diferente da média final no bimestre.
A hipótese nula só seria aceita se não houvesse mais duas formas de
avaliação durante o bimestre, que são o trabalho em grupo e a lista de exercícios
que se unem a médias das avaliações para compor a média final.
Gráfico 45 – Correlação do pré-teste (média das 3 avaliações) e pós-teste (média final)
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Fonte: Elaborado pela autora

11,00
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7.2.2 Lição x Média do Grupo Experimental

No Quadro 31, apresenta-se um resumo com as notas dos estudantes
durante a realização das lições propostas no AVA do MOODLE.

Quadro 31 – Resumo das lições e média final

Fonte: Elaborado pela autora
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7.2.2.1 - Correlação entre as lições e a média final

No Gráfico 46, verifica-se uma correlação positiva e fraca, pois é forte
quando mais se aproxima de 1. Após realizar os cálculos estatísticos utilizando o
teste de Pearson, chega-se ao valor de r=0,21, portanto é fraca. Na tabela de
Pearson, para gl=24, erro=0,10 e bicaudal, obtém-se p=0,344.
Como r < p, então deve-se aceitar a hipótese nula, onde diz que a média da
lição é igual a média final no bimestre, mesmo que a nota da lição não entre nos
cálculos da média final do bimestre, pois quando o desempenho dos estudantes na
lição é bom, significa que os estudantes compreenderam o conteúdo da lição que
é cobrado por meio das avaliações para compor a média final do bimestre.
Gráfico 46 - Correlação da média das 4 lições e a média final
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Fonte: Elaborado pela autora
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7.2.3 Lista de Exercícios x Grupo Experimental

No Quadro 32, apresenta-se um resumo com as notas das listas de
exercícios e a nota da média final dos estudantes durante o 1º bimestre de 2018.

Quadro 32 – Resumo das listas de exercícios e a média final

Fonte: Elaborado pela autora
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7.2.3.1 Correlação entre as listas de exercícios e a média final

No Gráfico 47, verifica-se uma correlação positiva e fraca entre as duas
variáveis que se movem juntas pois quanto mais se aproxima de 1 significa que é
mais forte. Após realizar-se os cálculos estatísticos utilizando o teste de Pearson,
chega-se ao valor de r=0,16, portanto a correlação é fraca.
Na tabela de Pearson para gl=24, erro=0,10 e bicaudal, obtém-se p=0,344.
Como r < p, então devemos aceitar a hipótese nula, onde diz que a média da lista
de exercícios é igual a média final no bimestre.
Realmente, a média das listas de exercícios influenciam indiretamente a nota da
média final do bimestre, pois quando o estudante consegue uma média da lista de
exercícios alta significa que adquiriu o conhecimento e, com isso, consegue uma
média final alta. Diretamente, a média das listas de exercícios também influenciam
a nota da média final do bimestre, pois vale 15% nos cálculos da média final.
Gráfico 47 – Correlação da média das 4 listas de exercícios e a média final
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Fonte: Elaborado pela autora
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7.2.4 Trabalho em Grupo x Grupo Experimental

Dos 37 estudantes regularmente matriculados na turma, apenas uma aluna
se negou a participar do trabalho em grupo.
Verificamos que o grupo composto por todos os estudantes que não
aceitaram participar do projeto apresentou o melhor trabalho, pois conseguiram
conciliar o conteúdo aprendido com a realidade do dia a dia deles. Estes mesmos
estudantes também foram os que mais executaram as simulações disponíveis no
AVA do MOODLE.
Portanto, verificamos que as inteligências predominantes nestes estudantes
eram a visual, musical, pictórico-espacial, cinético-corporal e interpessoal.
Estes estudantes se negaram a participar do projeto como forma de
reivindicar a não adoção da nova metodologia do Ensino Híbrido nas aulas de
Física.
O trabalho em grupo consistia em criar um vídeo contendo um experimento
e uma explicação sobre o assunto abordado durante o 1º bimestre de 2018,
conforme Quadro 33.
Quadro 33 – Distribuição dos estudantes nos grupos e notas
TEMAS

GRUPOS

NOTAS

Calor latente

Grupo 5: aluno 6, aluno 8 e aluno 23

10,0

Calor sensível

Grupo 4: aluno 11 e aluno 15

10,0

Calor sensível + calor latente

Grupo 7: aluno 10, aluno 12, aluno 13 e aluno 10

8,5

Calor sensível + calor latente

Grupo 9: aluno 16, aluno 17 e aluno 20

9,0

Conversão de temperaturas

Grupo 1: aluno 7, aluno 14, aluno 19 e aluno 24

10,0

Dilatação de líquidos

Grupo 3: aluno 9, aluno 21, aluno 22

10,0

Dilatação de sólidos

Grupo 2: aluno 1, aluno 2, aluno 3 e aluno 5

8,0

Transmissão de calor

Grupo 8: aluno 4

8,0

Fonte: Elaborado pela autora
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7.2.4.1 Correlação entre o trabalho em grupo e a média final

No Gráfico 48, verifica-se uma correlação positiva e fraca, isso indica que as
duas variáveis se movem juntas, e a relação é forte quanto mais se aproxima de 1.
Após realizar os cálculos estatísticos utilizando o teste de Pearson, chega-se ao
valor de r=0,21, portanto é fraca.
Na tabela de Pearson, para gl=24, erro=0,10 e bicaudal, obtém-se p=0,344.
Como r < p, então deve-se aceitar a hipótese nula, onde diz que a nota do trabalho
em grupo é igual a média final no bimestre.
Realmente, a nota do trabalho em grupo influencia diretamente a nota da
média final do bimestre, pois representa 15% do valor total.
Gráfico 48 – Correlação da nota do trabalho em grupo e a média final
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Fonte: Elaborado pela autora
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7.2.5 Mapa Conceitual x Grupo Experimental

No Quadro 34, apresenta-se um resumo dos mapas conceituais criados
pelos estudantes no último dia de aula do 1º bimestre durante a realização da
avaliação somativa. A elaboração do mapa conceitual valia um ponto extra na nota
da avaliação somativa, independentemente do número de proposições descritas
por eles. Esta metodologia foi utilizada pela primeira vez pelo professor de Física,
mas tem o poder de demonstrar a aprendizagem significativa durante o bimestre.
Quadro 34 – Resumo dos mapas conceituais dos estudantes

Fonte: Elaborado pela autora

7.2.5.1 Correlação entre o mapa conceitual e a média final

No Gráfico 49, verifica-se uma correlação positiva e moderada, pois a
relação é forte quanto mais se aproxima de 1. Após realizar os cálculos estatísticos
utilizando o teste de Pearson, chega-se ao valor de r=0,39, portanto, é moderada.
Na tabela de Pearson, para gl=15, erro=0,10 e bicaudal, obtém-se p=0,441.
Como r < p, então deve-se aceitar a hipótese nula, onde diz que o maior
número de proposições no mapa conceitual é igual a maior média final no bimestre.
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Realmente, o número de proposições no mapa conceitual está diretamente
relacionado à média final do estudante, pois as proposições de um mapa conceitual
indicam a aprendizagem significativa adquirida pelos estudantes durante o
processo de aprendizagem e, quanto maior o número de proposições, maior o nível
de conhecimento adquirido, que se reflete na média final do bimestre.

Gráfico 49 – Correlação das proposições do mapa conceitual e a média final
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No Quadro 35, apresenta-se um resumo das atividades avaliativas do 1º
bimestre de 2018 composta por lições, listas de exercícios, trabalho em grupo,
avaliação formativa e somativa que formaram a nota da média bimestral do
estudante, com exceção apenas das lições. Observa-se que a média dos 24
estudantes nas 4 lições realizadas foi 8,15, a média das 4 listas de exercícios foi
8,04, a média da avaliação formativa foi 6,7, a média da avaliação somativa foi 7,1
e a média do trabalho em grupo foi 9,1.
Portanto, o bom desempenho dos estudantes durante a realização de todas
as atividades propostas durante as 10 semanas de aula no 1º bimestre justifica a
média final do grupo ser 7,5, sendo que todas as médias dos 24 estudantes são
maiores que 6,0, que é a média da escola. As Figuras 12 e 13, apresentam os
modelos dos relatórios das lições e listas de exercícios utilizadas para a elaboração
do quadro a seguir.

Nota: Média Final = ( ( ( média das listas de exercícios + nota trabalho em grupo ) / 2 ) * 0,30 ) + ( ( média da avaliação formativa e somativa) * 0,70 )
As notas das lições não foram computadas no cálculo da média final, pois a resolução das listas estava condicionada à execução das lições.

Fonte: Elaborado pela autora

Quadro 35 – Resumo do desempenho nas atividades avaliativa
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7.2.6 Grupo Experimental x Grupo Controle

O grupo de controle é composto pelos estudantes do 1º ano do curso
técnico de informática integrado na disciplina de Física em 2017, e a média
bimestral é composta pela média ponderada da nota da avaliação bimestral (70%)
+ trabalho em grupo (15%) + lista de exercícios (15%) e seus dados retroativos
foram obtidos do software WEBDIÁRIO (2018), utilizado oficialmente pela escola
para o gerenciamento das turmas, notas e faltas.
O grupo experimental é composto pelos mesmos estudantes no 2º ano
do curso técnico de informática integrado na disciplina de Física no ano de 2018, e
a média bimestral é composta por 2 avaliações com peso (35%) cada + trabalho
em grupo com peso (15%) + média das 4 listas de exercícios com peso (15%).
Neste bimestre, os estudantes resolveram 90 exercícios, sendo que a maioria deles
foi corrigido automaticamente pelo AVA do MOODLE.
No Quadro 36, apresentam-se as notas das médias finais nos anos de 2017
do grupo de controle e 2018 do grupo experimental.
Quadro 36 – Distribuição das médias finais em 2017 e 2018

Fonte: Elaborado pela autora
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Quadro 37 – Distribuição da frequência das médias finais em 2017 e 2018

Fonte: Elaborado pela autora

No Quadro 37, observa-se a distribuição da frequência relativa acumulada
das médias do grupo de controle (2017) e grupo experimental (2018), onde verificase que no grupo de controle 58,3% obtiveram média final igual ou menor a 7,5, que
é a média dos grupos estudados, e no grupo experimental 50% dos estudantes
obtiveram essa média. Quando observamos as notas mínimas e máximas dos dois
grupos, verificamos que no ano de 2018 houve um agrupamento das notas dos
estudantes em torno da nota média do grupo.
Portanto, embora a média do grupo de controle seja maior que a média do
grupo experimental, no grupo experimental ocorreu um maior número de médias
maiores que 7,5 e, com certeza, neste bimestre os estudantes adquiriram muito
mais conhecimento, pois tiveram que realizar muito mais atividades do que no ano
anterior, e, por este motivo, reclamaram da metodologia e disseram que não
gostariam de continuar a utilizá-la.
Observa-se também que a média do grupo de controle é ligeiramente maior
do que a do grupo experimental; a moda do grupo de controle também é maior do
que o grupo experimental; a mediana dos dois grupos são iguais e existe uma
pequena variação nos valores dos desvio-padrão e variância, sendo que em 2018
são menores indicando uma homogeneidade maior da amostra.
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7.2.6.1 Correlação do grupo de controle e o grupo experimental

No Gráfico 50, verifica-se uma correlação positiva e forte, indicando que as
duas variáveis se movem juntas. Após realizar os cálculos estatísticos utilizando o
teste de Pearson, chega-se ao valor de r=0,67, portanto é forte. Na tabela de
Pearson, para gl=24, α=0,10 e bicaudal, obtém-se p=0,344 para análise das notas
individualmente. Como r > p, então deve-se rejeitar a hipótese nula, onde diz que a
média do grupo de controle é igual a média do grupo experimental, e aceitar a
hipótese alternativa que diz que a média do grupo de controle é diferente da média
do grupo experimental.
Embora exista uma correlação entre as médias dos dois grupos, observamos
que realmente apenas três estudantes dentre os 24 obtiveram notas iguais nos dois
grupos, portanto as notas médias são diferentes. Como p>α, a correlação positiva
e forte, não é estatisticamente significativa, há evidências inconclusivas sobre a
significância da associação entre as variáveis metodologia e média final.
Ao analisarmos os cálculos estatísticos do teste t-student, obtém-se o valor
de t= 0,43. Ao verificarmos na tabela t-student para gl=46, α=0,10 e bicaudal,
obtém-se p=±1,301. Como -1,301 < t < 1,301, então devemos aceitar a hipótese
nula, porque estatisticamente não há diferença da média do grupo experimental
com a média do grupo de controle, já que as notas variam de 0,5 pontos.

MÉDIA FINAL DO GRUPO EXPERIMENTAL
(2018)

Gráfico 50 – Correlação do grupo de controle (2017) e o grupo experimental (2018)
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7.2.7 Interação no AVA do MOODLE x Grupo Experimental

A interação dos estudantes no AVA do MOODLE pode ser medida não só
pela quantidade de atividades executadas e o número de acessos à plataforma,
mas também pela qualidade da execução das lições e listas de exercícios por meio
da nota obtida por cada estudante. Desta forma, criamos um quadro para se realizar
a conversão dos valores tendo como parâmetro em comum variando de (1-5)
pontos, que no caso é a pontuação de cada estudante, conforme Quadro 38.
Quadro 38 – Conversão logs, tarefas executadas e as médias finais
ESCALA DE VALORES
PONTUAÇÃO

1
2
3
4
5

No DE LOGS

No TAREFAS EXECUTADAS

348 até 446
447 até 545
546 até 644
645 até 743
744 até 842

10 até 22
23 até 35
36 até 48
49 até 61
62 até 74

NOTA MÉDIA NAS ATIVIDADES

0 até 2
3 até 4
5 até 6
7 até 8
9 até 10

Fonte: Elaborado pela autora

No Quadro 39, apresenta-se um resumo de todas as atividades realizadas
no 1º bimestre de 2018. A numeração presente na frente da identificação dos
estudantes x atividade propost representa o número de vezes que o estudante
realizou cada atividade.
Estes dados foram retirados dos relatórios emitidos automaticamente pelo
MOODLE. Nem todos os estudantes realizaram todas as atividades propostas, mas
todos os estudantes realizaram as lições e listas de exercícios devido à presença
da motivação extrínseca, pois valia pontos na média final.
Verifica-se também a presença da motivação intrínseca naqueles 16 (67%)
estudantes que utilizaram os recursos dos textos, vídeos e simulações que não
valiam nota e não obrigatórias. Do total dos 24 estudantes, apenas cinco
estudantes resolveram as listas de exercícios uma única vez; o restante resolveu
mais de uma vez pelo menos uma das listas de exercícios.

Nota: Atividades obrigatórias pois valiam ponto na média final = lições e listas de exercícios.
O aluno 8 era o único que não tinha computador em casa, mas utilizava smartphone para acessar as atividades propostas via aplicativo MOODLE.

Fonte: Elaborado pela autora

Quadro 39 – Distribuição das atividades realizadas por estudante
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No Quadro 40, disponibilizamos um resumo com o número de logs, o número
de atividades executadas, as notas das lições e as notas das listas de exercícios
fornecidos pela plataforma do MOODLE por meio de relatórios, assim com a média
final no bimestre de cada estudante, já convertidos em pontos.
Após a conversão, essa pontuação de interação no MOODLE pode variar de
(0-20) pontos. Observa-se que o estudante que menos interagiu obteve 6 pontos e
o estudante que mais interagiu obteve 18 pontos.
Do total de 24 estudantes, 12 obtiveram média final >= 8,0 com mais de 10
pontos de interação. Entre os 12 restantes que obtiveram médias finais na faixa de
6 a 7,5, apenas 2 deles obtiveram menos de 10 pontos de interação e suas médias
finais foram 6 e 7.5 respectivamente. Portanto, 10 estudantes obtiveram 10 ou mais
pontos de interação com média final na faixa de 6,0 e 7,5, e são os que tiveram
maiores dificuldades no processo de ensino e aprendizagem durante o bimestre.
Quadro 40 - Distribuição das atividades realizadas e a pontuação equivalente

Fonte: Elaborado pela autora
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No Gráfico 51, observa-se que do total de 24 estudantes, 12 obtiveram média
final >= 8.0 e todos estes obtiveram pontuação de interação no MOODLE >= 10
pontos.
Isso significa que não só a quantidade de interação, mas também a
qualidade da interação está diretamente relacionada ao bom desempenho dos
estudantes.
Provavelmente, os estudantes que mais interagiram e obtiveram média final
abaixo de 8,0, são os estudantes que tiveram maiores dificuldades de
aprendizagem e, por isso, realizaram mais vezes as lições, listas de exercícios,
assistiram os vídeos mais de uma vez e outras atividades.

Gráfico 51 – Distribuição das médias finais >=8.0 e a pontuação da interação no MOODLE
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7.2.7.1 Correlação da interação no AVA do MOODLE x média final

No Gráfico 52, verifica-se uma correlação positiva e muito fraca, por isso
indica que as duas variáveis se movem juntas. Ao realizamos os cálculos
estatísticos utilizando o teste de Pearson, chega-se ao valor de r=0,07, portanto a
correlação é muito fraca. Na tabela de Pearson para o grau de liberdade (gl) = 24,
nível de significância (α) = 0,10 e bicaudal, obtém-se p=0,344. Como r < p, deve-se
aceitar a hipótese nula, onde diz que a média do estudante com maior pontuação
de interação é igual a média do estudante com menor pontuação de interação.
Quando analisamos as notas dos estudantes individualmente, identificamos
casos de estudantes com pouca interação e nota média final alta e vice-versa.
Como p>α, a correlação é positiva e muito fraca e não é estatisticamente
significativa, há evidências inconclusivas sobre a significância da associação entre
as variáveis da pontuação da interação no MOODLE e média final no bimestre.
Analisando os cálculos estatísticos do teste t-student, obtém-se o valor de t=
0,034. Verifica-se na tabela t-student para gl=46, α=0,10 e bicaudal, obtém-se
p=±1,301. Como -1,301 < t < 1,301, deve-se aceitar a hipótese nula, porque
estatisticamente não há diferença entre a média do estudante que mais interage
com a média do estudante que menos interage porque não é o número de interação
que define a nota média final do grupo.
Gráfico 52 – Correlação da pontuação da interação e a média final
10,0
Aluno 8; 12; 9,5

Média Finla no Bimestre

9,5

Aluno 22; 16; 9,0

Aluno 10; 10; 9,0

9,0

Aluno 19; 17; 9,0
Aluno 6; 11; 8,5

8,5

Aluno 17; 12; 8,5
Aluno 9; 17; 8,5
Aluno 18; 14; 8,0 Aluno 14; 15; 8,0

Aluno 15; 10; 8,0

8,0

Aluno 20; 12; 8,0

7,5

Aluno 21; 17; 7,5

Aluno 4; 14; 8,0

Aluno 24; 18; 7,5

Aluno 1; 16; 7,5

Aluno 7; 7; 7,5

7,0

Aluno 23; 15; 6,5

6,5

Aluno 16; 13; 6,0

Aluno 13; 17; 6,5

Aluno 11; 11; 6,0

6,0

Aluno 3; 14; 6,0 Aluno 12; 15; 6,0
Aluno 5; 15; 6,0

Aluno 2; 6; 6,0

5,5
5,0
5

7

9

11

13

15

Pontuação das Interações no MOODLE
Fonte: Elaborado pela autora

17

19

158

7.3 Análise dos Dados Qualitativos

No último dia de aula do bimestre, após a realização da avaliação somativa,
aplicamos uma Pesquisa em cada um dos 37 estudantes da turma sobre o uso da
Metodologia do Ensino Híbrido nas aulas de Física da qual todos os estudantes
participaram durante o 1º bimestre de 2018, embora apenas 24 estudantes
autorizaram a divulgação de seus dados quantitativos referentes ao seu
desempenho acadêmico no período.
Com os dados coletados pode-se montar um quadro com os dados
convertidos para parâmetros numéricos a partir das tabelas de conversão
apresentadas no Quadro 41 e Quadro 42.
Quadro 41 – Conversão dos dados qualitativos

Fonte: Elaborado pela autora
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Quadro 42 – Dados qualitativos da pesquisa sobre a metodologia

Fonte: Elaborado pela autora

No Gráfico 53, verifica-se o resultado da aplicação da metodologia do Ensino
Híbrido no curso de Física pelos estudantes, identificando o alto grau de
descontentamento dos estudantes com a metodologia da sala de aula invertida,
pois segundo, relato dos estudantes, eles não gostaram da metodologia por
estudarem muito mais do que com a metodologia tradicional, fato que só ocorria
nas vésperas das avaliações.
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Pode-se constatar que, embora contrariados, todos os estudantes estavam
engajados com a metodologia e executaram todas as atividades propostas, mas
que não gostariam de continuar a utilizar a metodologia, pois tiveram que se tornar
muito mais ativos no processo de ensino e aprendizagem, adquirindo,
principalmente, mais autonomia nos estudos, característica tão importante na era
da informação.
Gráfico 53 – Avaliação dos estudantes sobre a metodologia
Questão 1 - O que você achou da metodologia do Ensino Híbrido nas
aulas de Física ?
regular
bom
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Fonte: Elaborado pela autora

No Gráfico 54, apresenta-se o resultado do questionamento sobre a
continuação do uso da metodologia nas aulas de Física e em outras disciplinas,
conforme o gráfico anterior, onde já identificamos o descontentamento dos
estudantes c om a metodologia. Neste questionamento as respostas foram
negativas, portanto, os estudantes não gostariam que continuássemos a utilizar a
metodologia.
Gráfico 54 – Opinião dos estudantes sobre o uso continuado da metodologia
Questão 2 - Você gostaria que o
professor de Física continuasse a
utilizar esta metodologia nas
aulas?

Questão 3 - Você gostaria que os
professores de outras disciplinas
também
utilizassem
esta
metodologia ?
sim
32%

sim
16%

não
84%
Fonte: Elaborado pela autora

não
68%

161

Quando questionamos os estudantes sobre o que eles mais gostaram da
metodologia, eles nos informaram que mais gostaram da resolução da lista de
exercícios em sala de aula com o apoio do professor para esclarecer as dúvidas
(24; 65%), lista de exercícios de múltipla escolha no MOODLE com feedback
automático (23; 62%), exposição do professor (20; 54%), trabalho em grupo (17;
46%), lição (17; 46%), videoaula do professor (13; 35%), videoaulas (12; 32%), lista
de exercícios dissertativa (8; 22%), fórum (7; 19%) e texto (4; 10%).
Estas foram as atividades que eles mais gostaram e isso é muito relevante,
pois estas atividades eram as atividades mais importantes da metodologia durante
o bimestre, uma vez que os textos, vídeos, simulações e fórum eram atividades
opcionais e complementares. No Gráfico 55, apresentam-se estas respostas.
Gráfico 55 – Atividades que os estudantes mais gostaram
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Fonte: Elaborado pela autora

No Gráfico 56, apresentam-se as atividades que os estudantes menos
gostaram, onde identifica-se que as atividades que os estudantes menos gostaram
eram atividades complementares e não obrigatórias, indo ao encontro das
informações do gráfico anterior.
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Gráfico 56 - Atividades que os estudantes menos gostaram
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Fonte: Elaborado pela autora

No Gráfico 57, apresentam-se os dados sobre o questionamento que
fizemos aos estudantes sobre como seria uma aula criada por eles. Verifica-se que
a maioria optou por aulas tradicionais com o uso dos laboratórios de informática
(12; 32%), resolução de exercícios (10; 27%), forma tradicional (9; 24%),
experimentos (3; 8%), exemplos em sala de aula (1; 2,7%), tradicional + híbrido (1;
2,7%). Verifica-se que o que mais incomodou os estudantes não foi o fato de utilizar
o AVA do MOODLE e sim o fato de ter que realizar as atividades antes da aula
presencial do professor.
Portanto, se continuássemos com a aula tradicional, mas utilizando o
MOODLE para a resolução das listas de exercícios no laboratório de informática e
atividades em casa após a aula tradicional, os estudantes ficariam muito mais
felizes.
A proposta da sala de aula invertida tem como objetivo, além de entregar o
conteúdo aos estudantes antes da aula presencial, desenvolver outras habilidades
tão

importantes

quanto

o

acesso

ao

conteúdo,

como

a

autonomia,

responsabilidade, organização, habilidades estas que da forma tradicional não são
trabalhadas atualmente, mas são tão importantes quanto as demais.
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Gráfico 57 - Como seria as aulas de Física segundo os estudantes
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Fonte: Elaborado pela autora

No Gráfico 58, apresenta-se a opinião dos estudantes sobre a metodologia
e verifica-se que embora no primeiro questionamento eles tenham relatado que não
gostaram de usar a metodologia, eles consideram bom (8; 22%), interessante (4;
11%), não gostou (4; 11%), muito legal (2; 5,4%), gostaram do feedback automático
(1; 2,7%) e se tornam mais independentes e autodidatas (1; 2,7%).
Gráfico 58 - Opinião dos estudantes sobre a metodologia do Ensino Híbrido
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Opinião dos estudantes

bom

8, 22%

interessante

4; 11%

não gostou

4; 11%

muito legal

2; 5,4%

gostou do feedback automático ao resolver
exercícios

1; 2,7%

alunos tornaram-se + independentes e autodidatas

1; 2,7%

0

1

2

3

4

5

Quantidade
Fonte: Elaborado pela autora

6

7

8

9

164

No Gráfico 59, apresentam-se as críticas apontadas pelos estudantes, onde
verifica-se que 5 estudantes apontaram que não gostaram de realizar atividades
on-line (13%), sendo o número de 5 estudantes pouco significativo, 3 apontaram
que não gostaram de realizar a lição em casa (8%) e 2 apontaram que não
gostaram dos vídeos (5,4%).
Gráfico 59 - Crítica dos estudantes sobre a metodologia do Ensino Híbrido
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No Gráfico 60, apresentam-se as sugestões dos estudantes sobre a
metodologia, onde verifica-se que os estudantes relataram que a metodologia
funcionaria melhor com disciplinas de humanas (4;10%) e no ensino superior (2;
5,4%). Portanto, são poucas as sugestões, mas podemos verificar que um dos
estudantes sugeriu que a metodologia fosse utilizada desde o início da
escolaridade.
Gráfico 60 – Sugestão dos estudantes sobre a metodologia do Ensino Híbrido

Sugestão dos estudantes

Questão 7 - Sugesttões dos estudantes sobre a metodologia
funcionaria melhor para segunda revisão da matéria

1; 2,7%

fizesse uso desta metodologia desde o início

1; 2,7%

aula tradicional na sala e exercícios no laboratório

2; 5,4%

utilização desta metodologia no ensino superior

2; 5,4%

funcionaria melhor com disciplinas de humanas

4; 10%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Quantidade
Fonte: Elaborado pela autora

3

3,5

4

4,5

165

Os dados qualitativos apresentados revelaram que embora os estudantes
tenham realizado todas as atividades obrigatórias propostas que valiam pontos na
média final, eles não gostariam de continuar a utilizar a metodologia.
Isto é justificado pelo maior esforço exercido por eles, uma vez que deixaram
de ser passivos e tornaram-se mais ativos na aquisição do conhecimento e, com
isso, desenvolveram muitas habilidades que da forma tradicional não são
trabalhadas, como: organização, responsabilidade, autogerenciamento do tempo,
persistência e autonomia, tão desejável na era da informação.
Sem mencionar os 90 exercícios que foram resolvidos e corrigidos
automaticamente pelo MOODLE, obtendo um feedback automático tão importantes
quando estão se preparando para os vestibulares e ENEM.
A seguir, listamos alguns relatos de estudantes durante a implantação do
projeto:
“Eu venho na escola para o professor me ensinar e por isso eu não vou fazer
as atividades propostas para serem feitas em casa” (após conversarmos com ele,
ele mudou totalmente de ideia passando não só a fazer as atividades propostas
mas também a obter um bom desempenho.” – aluno que não participou do projeto
embora tenha realizado todas as atividades propostas como o restante da turma.
“Eu gosto mais da metodologia de ensino tradicional porque as avaliações
são mais teóricas e não têm muitos exercícios” (durante a aplicação da metodologia
do Ensino Híbrido os estudantes resolveram 90 exercícios referente ao conteúdo
estudado no bimestre) – aluno 4.
“Eu não tenho computador em casa, mas tenho acesso à Internet via
smartphone” (o aluno foi orientado a instalar um aplicativo do MOODLE no celular,
por meio do qual conseguia acessar todas as atividades propostas. No final do
bimestre verificamos que este aluno acessou todas as lições e listas de exercícios
recomendadas) – aluno 8
“Eu não estou gostando do Ensino Híbrido porque eu tenho que aprender o
conteúdo sozinha em casa, antes da explicação do professor” (após conversarmos
com a aluna, a mesma se tornou mais receptiva ao uso da nova metodologia) –
aluno 14.
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8

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde 1952, na Conferência Internacional de Instrução Pública, presidida
pela Organização das Nações Unidas (ONU) para a Educação, Ciência e Cultura,
foi aprovado e recomendado de que o ensino de Ciências Naturais nas classes
secundárias tenha como objetivo formar a inteligência das crianças pelos métodos
ativos, desenvolvendo capacidades de observação, descrição, julgamento;
desenvolvendo o amor à verdade; a satisfação do trabalho bem feito e o senso de
ordem; levando à habilidade manual e desenvolvendo o amor a natureza.
O PCN+ Física preconiza a autonomia dos estudantes para aprender, uma
vez que vivemos um momento de transformações e futuras profissões podem ainda
estar em gestação, devendo-se buscar competências que possibilitem a
independência de ação e aprendizagem futura.
O relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI da
UNESCO estrutura os quatro pilares da Educação, onde o “ser” especifica que os
estudantes devem melhor desenvolver sua personalidade e agir com autonomia,
expressando e assumindo responsabilidades pessoais; o “conhecer” ser capaz de
aprender a aprender ao longo de toda a vida; o “fazer” saber resolver problemas; e
o “compartilhar” desenvolver a compreensão do outro.
Dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP),
revelam que o método tradicional de educação em larga escala não funciona mais,
pois o professor não é mais o único detentor do conhecimento, e, com isso, os
estudantes estão cada vez mais dispersos nas salas de aula, pois sabem que
podem encontrar qualquer conteúdo a qualquer momento na Internet.
Quando a escola ativa exige que o esforço do estudante venha dele mesmo,
sem ser imposto, e que sua inteligência trabalhe sem receber os conhecimentos já
todos preparados de fora, ela pede simplesmente que sejam respeitadas as leis de
toda inteligência, que se forma a partir da compreensão, transformação,
armazenamento, uso da informação envolvida na cognição, presente nas teorias
de Piaget e Ausubel.
Tanto as teorias do construtivismo/cognitivismo de Piaget e Ausubel como
as teorias socioculturais de Vygotsky, apesar de suas diferenças, prezam que os
seres humanos se desenvolvem e aprendem por meio de interações, seja de forma
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individual ou coletiva. Quanto mais atual é a teoria de aprendizagem, menos
estruturada deve ser a estratégia formal de ensino. Desta forma, quando os
estudantes não têm nenhum conhecimento sobre determinado assunto, é
necessário que as estratégias sejam mais formalmente estruturadas.
No caso dos estudantes do Ensino Médio, parte-se do pressuposto que os
estudantes não conheciam o conteúdo abordado no bimestre, uma vez que o
ensino formal é gradativo e cumulativo, e, por isso, é fundamental o uso de
estratégias mais formalmente estruturadas.
As metodologias ativas adotadas da sala de aula invertida, laboratório
rotacional, mapa conceitual e experimentação combinadas, juntamente com a
ferramenta do MOODLE, são métodos e estratégias potencialmente facilitadoras
que proporcionaram a aplicação das teorias propostas.
Atualmente, no Ensino Médio do Brasil ainda não é permitido a modalidade
semipresencial, sendo oferecido em parte do tempo de forma on-line e outra parte
do tempo de forma presencial, mas, todo processo de ensino e aprendizagem
necessita que os estudantes estudem além da sala de aula, como foi constatado
nesta pesquisa, onde recomenda-se de 2 a 3 horas de estudos diários em casa;
tendo as proporções 50/50 do tempo presencial para disciplinas de ciências e
matemática e de 1/3 do tempo presencial para os estudos das demais disciplinas.
O problema analisado neste projeto foi se o uso da metodologia do Ensino
Híbrido combinada ao AVA do MOODLE proporcionaria aumento significativo de
aprendizagem aos estudantes de Física no 2º ano do Ensino Médio. Para isso,
planejamos o curso de Física de forma que os estudantes se dedicassem por uma
hora e meia durante a semana aos estudos da Física em casa, além da aula
presencial, utilizando para isso as metodologias ativas propostas neste trabalho.
A sala de aula invertida desenvolveu, além do domínio cognitivo de aquisição
de

conhecimento,

o

domínio

afetivo,

proporcionando

maior

autonomia,

responsabilidade, independência, autogerenciamento de tempo, auto-organização,
tornando os estudantes mais participativos durante a aula presencial, uma vez que
já tiveram um primeiro contato com o conteúdo antes da aula presencial de forma
on-line.
O laboratório rotacional proporcionou um maior engajamento dos estudantes
durante a resolução dos exercícios no laboratório de informática com o apoio do
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professor para esclarecer eventuais dúvidas, e esse é o grande diferencial do
método adotado por nós, uma vez que o método do laboratório rotacional
compreende momentos de aula no laboratório de informática sem a presença do
professor titular, mas apenas um monitor acompanhando os estudantes.
O mapa conceitual serviu para identificar o conhecimento cognitivo adquirido
por cada estudante durante o bimestre e a experimentação proporcionou
habilidades

para

trabalhar

em

grupo,

liderança,

organização,

pesquisa,

observação, gerenciamento de tempo, colaboração, edição de vídeos, além de unir
a teoria à prática por meio do experimento criado, atingindo com isso o mais alto
grau de competências e habilidades durante o processo de ensino e aprendizagem,
conforme a Taxonomia de Bloom.
Todo o material de aula foi disponibilizado aos estudantes no Ambiente
Virtual de Aprendizagem do MOODLE, que é o AVA mais conhecido e utilizado no
mundo de três formas diferentes: a) distributiva, centrada no conteúdo por meio de
textos e vídeos; b) interativas, centradas nos estudantes por meio das lições, listas
de exercícios, simulações e jogos; c) colaborativas, centradas no grupo por meio
dos fóruns e trabalhos em grupo.
O ensino de Física neste AVA possibilitou um pluralismo metodológico com
a utilização de diferentes mídias, estimulando o desenvolvimento de diferentes
habilidades de processamento da informação com maior interação, motivação e
desempenho dos estudantes, trabalhando os domínios cognitivo e afetivo.
O pré-teste aplicado por meio da avaliação diagnóstica não foi de muita
utilidade neste projeto, pois mensurar o grau de conhecimento dos estudantes do
2º ano do Ensino Médio sobre o tema Termologia em Física torna-se desnecessário
na escola formal, porque oficialmente estes estudantes ainda não tiveram contato
com este conteúdo, uma vez que é gradativo e cumulativo.
Verificamos que a realização das lições em casa, que eram compostas por
textos, exemplos e questões intercaladas, foram de grande valia, pois
proporcionaram um primeiro contato com o conteúdo de forma cognitiva e
construtiva, que depois foi exposto novamente pelo professor em sala de aula,
ocasionando uma maior interação dos estudantes com o professor durante a aula
presencial, e com isso, uma aprendizagem significativa.
Identificamos que a realização das listas de exercícios ao longo do bimestre
foi de grande valia para o alto desempenho dos estudantes no final do bimestre,
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pois as dificuldades encontradas foram sendo esclarecidas semanalmente durante
as aulas nos laboratórios de informática. Durante esse processo, identificamos que
a grande dificuldade dos estudantes em resolver os exercícios propostos não
estava nos conceitos de Física e sim nos conceitos de Matemática, principalmente
relacionados à notação científica, fundamentais nos cálculos de Física.
Com isso, obtivemos uma avaliação contínua dos estudantes durante todo o
bimestre letivo, pois a cada semana de aula os estudantes tinham atividades
programadas para serem executadas com prazos definidos para serem entregues.
Observamos que nas três semanas que os estudantes acessaram o material
de aula anteriormente, durante a aula presencial os estudantes interagiam muito
mais com o professor do que com a metodologia tradicional, ocasionando uma
aprendizagem mais colaborativa, participativa e significativa. Verificamos também
que isso não ocorreu quando, na aula presencial, disponibilizamos a videoaula do
professor explicando o conteúdo, pois os estudantes ficaram estáticos só assistindo
a explicação por meio do vídeo, como se fosse uma aula tradicional.
Após a aplicação de uma pesquisa no último dia de aula do bimestre, os
dados qualitativos revelaram a não intenção dos estudantes em continuar a utilizar
a metodologia do Ensino Híbrido, isso porque com esta metodologia os estudantes
tinham atividades semanais como as lições e listas de exercícios que deveriam ser
entregues semanalmente, fato que não ocorria com o uso da metodologia
tradicional. Ao longo do bimestre letivo, os estudantes resolveram 90 exercícios que
foram corrigidos automaticamente pelo MOODLE, obtendo um feedback
automático.
Embora os estudantes indicaram na análise qualitativa a não intenção em
continuar a utilizar a metodologia do Ensino Híbrido no curso, eles apontaram a
metodologia como boa e a atividade que mais gostaram foi a resolução de
exercícios no laboratório de informática com o apoio do professor esclarecendo
eventuais dúvidas. Isso é de grande valia, uma vez que o ensino de Física no
Ensino Médio tem como uma das estratégias a resolução de problemas segundo o
PCN+.
O uso do computador e o feedback automático são itens que proporcionam
uma maior motivação dos estudantes. Percebemos que a motivação extrínseca
estava muito presente, pois todos os 37 estudantes da turma realizaram todas as
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atividades obrigatórias que valiam pontos na média final do bimestre. Do total de
24 estudantes participantes do projeto, verificamos que a motivação intrínseca
estava presente em 16 estudantes que realizaram as atividades não obrigatórias,
como: textos, vídeos e simulações. Observamos também que 19 destes estudantes
resolveram pelo menos uma lista de exercícios por mais de uma vez,
permanecendo a maior nota e proporcionando a aprendizagem por repetição.
Constatamos também que os estudantes que tiveram um maior grau de
interação com o AVA do MOODLE obtiveram as melhores médias finais no
bimestre. Quando dizemos grau de interação, estamos nos referindo não só à
quantidade de logs ou atividades realizadas, mas também à qualidade da
realização das lições e listas de exercícios por meio das notas obtidas.
No início do projeto, tínhamos 2 situações: a primeira situação seria
compararmos o desempenho dos mesmos estudantes em séries diferentes com o
uso das metodologias do ensino tradicional e do Ensino Híbrido e, na segunda
situação, compararmos o desempenho entre os estudantes da mesma turma que
utilizaram a metodologia do Ensino Híbrido.
Após análise estatística dos dados por meio do teste t-student e coeficiente
de Pearson, chegamos à conclusão que devemos aceitar a hipótese nula da
primeira situação, onde diz que a média do grupo experimental é igual a média do
grupo de controle, pois quando comparamos os resultados do grupo de controle
(7.7) e o grupo experimental (7.5) verificamos que realmente houve um empate
técnico das médias finais e estatisticamente não há diferença.
Como essa turma já tinha média alta, sobrava uma margem muito pequena
para crescimento no desempenho dos estudantes, uma vez que esta é a turma
mais motivada da escola. Provavelmente, se o grupo não fosse tão motivado, o uso
do computador proporcionaria uma maior motivação dos estudantes, o que
ocasionaria um desempenho maior do grupo experimental em relação ao grupo de
controle, conforme resultados apontados nos diversos artigos encontrados nas
buscas na base de dados SCOPUS e conforme referencial teórico deste trabalho.
Já sabemos, conforme citações de Moran, Filatro, Bzuneck, Onofre, Haydt e
Horn & Staker, que a motivação é indispensável no processo de ensino e
aprendizagem, uma vez que impulsiona e vitaliza o ato de estudar e aprender.
Na segunda situação, onde analisamos se a média dos estudantes com
maior grau de interação é igual a média dos estudantes com menor grau de
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interação, também devemos aceitar a hipótese nula. Constatamos que todos os
estudantes que obtiveram média final >= 8.0, tiveram mais de 10 pontos de grau de
interação no MOODLE, mas houve casos de estudantes com 17 pontos de
interação e média final de 6.5.Isso provavelmente ocorreu porque estes estudantes
tiveram maiores dificuldades e, por este motivo, interagiram mais com o AVA do
MOODLE.
Portanto, não é o grau de interação no MOODLE que determina a média final
do bimestre, mas podemos afirmar que as melhores médias finais no bimestre
foram obtidas pelos estudantes com maior grau de interação.
Analisando o grau de interação dos 37 estudantes matriculados na turma,
identifiquei que os estudantes que não entregaram os termos de participação no
projeto assinados, e portanto os seus dados não são mencionados nesta pesquisa,
foram os estudantes que mais interagiram com as simulações disponíveis no AVA
do MOODLE e que menos interagiram com as atividades não obrigatórias como os
textos e vídeos.
Isso provavelmente ocorreu porque com as simulações eles tinham a
sensação de que estavam brincando, já que as simulações não passam de uma
categoria de jogo. Estes estudantes fizeram isso como uma forma de opor a
proposta da implantação da nova metodologia de ensino. Dentre estes estudantes,
quatro pertencentes a um grupo, destacaram-se porque desenvolveram o melhor
trabalho da turma dos 37 estudantes.
Dos 24 estudantes que entregaram os termos assinados, identificamos que
16 interagiram com as atividades não obrigatórias e destes, 8 obtiveram média final
>= 8.0 com grau de interação >=11. Demostrando com isso, o alto grau de
motivação intrínseca destes estudantes.
Os resultados finais indicaram que todos os estudantes participantes do
projeto obtiveram média final >= 6.0 em 2018, sendo a média da amostra = 7.5.
Portanto, fica evidenciado que houve um ganho significativo do conhecimento
durante o bimestre letivo referente as teorias de aprendizagem adotadas. Não
podemos nos esquecer que, além das habilidades cognitivas, foram trabalhadas
também as habilidades afetivas, como a autonomia tão almejada na era da
informação e que, muitas vezes, não é trabalhada no ensino tradicional.
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Apesar de ser uma metodologia inovadora na nossa escola recéminaugurada em 2014, a proposta de implantação do projeto foi muito bem aceita,
principalmente pelo professor da disciplina de Física que me acolheu e se
disponibilizou em aplicar o curso de Física do AVA do MOODLE em uma das turmas
em que ele ministrava aulas.
A princípio, tanto eu como o professor Paulo estávamos inseguros quanto a
receptividade dos estudantes e se eles

iriam utilizar a plataforma on-line do

MOODLE realizando as atividades propostas, mas, para nossa surpresa, apesar
de algumas reclamações no início da implantação, todos os 37 estudantes
realizaram as atividades propostas, principalmente as lições e listas de exercícios
que valiam pontos na média final; de qualquer forma, motivamos de forma
extrínseca.
Com a implantação da metodologia do Ensino Híbrido, os estudantes tiveram
que assumir uma nova postura durante as aulas, pois tornaram-se muito mais
ativos no processo de ensino e aprendizagem e sem a participação deles nada
seria possível. Também não tínhamos noção do tempo que eles necessitariam para
realizar as atividades propostas e, durante a implantação, pudemos acompanhar
por meio dos relatórios emitidos automaticamente pelo AVA do MOODLE tanto o
tempo como o desempenho em cada atividade proposta por meio da avaliação
contínua.
Durante o decorrer do bimestre fomos adaptando as atividades
disponibilizadas de acordo com as reais necessidades da turma, como, por
exemplo, trocarmos a semana em que realizaríamos a correção da avaliação
formativa com outra onde disponibilizaríamos o conteúdo, além de trocarmos a
apresentação presencial do trabalho em grupo pela criação de uma videoaula
criada por eles e enviada via fórum no MOODLE, para que pudéssemos ganhar
mais uma semana de aula para realizarmos a revisão para a avaliação somativa,
uma vez que o bimestre é composto por apenas 10 semanas de aula com 2 aulas
em cada uma delas.
Como sugestão para a implantação da metodologia do Ensino Híbrido
utilizando o MOODLE no Ensino Médio, sugiro cursos de formação continuada aos
professores.
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Nota: Segundo Romiszowsky (2002) “tipicamente, espera-se de um aluno do Ensino Médio que realize de duas a três horas de estudo por dia, seja de trabalho individual ou em grupo”. No
caso das disciplinas de Ciências e Matemática, espera-se que a proporção seja (50/50).
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APÊNDICE D – Telas do Curso de Física criado no AVA do MOODLE
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APÊNDICE E – Avaliação Diagnóstica

200

GABARITO: 1) 25OC; 2)315 K; 3) 5,0 cal/ OC; 4) 250 cal/min, 4,17 cal/s; 5) 10 OC; 6) Q= 3,7. 105 cal; 7) 250 cal/min; 8) 6,5.10-3 cal/s; 9) 300,36 cm; 10) 1,0.10-4 OC-1

201

APÊNDICE F – Lista de Exercícios 1 – Termometria

202

GABARITO:
1) 120,2oF; 2) -10oC; 3) -40oC e -40oF; 4) 9,0 oF; 5)a-) θx=0,8 θy+6 b-) 86oX c) 30oX e 30oY; 6)
6,25oC; 7) θA=2,5 θB-75; 8)a-) θC=1,5 θX+30 ou θX=2/3 θC-20 b-) -20oX; 46,7oX c) 10oX; 9)
300K; 10) 30oC
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APÊNDICE G – Lista de Exercícios 2 – Dilatação Térmica

204

GABARITO:
1) 4,8.10-1m; 2) 2,0. 10-6oC-1; 3) 6,0.10-3m; 4) 5,0.10-6oC-1; 5) 5,0. 10-5oC-1; 6) alternativa D; 7)
ᵝ=8,0.10-6oC-1 e α=4,0.10-6oC-1; 8) ᵞ=1,0.10-6oC-1, ᵝ=2/3.10-6oC-1 e α=1/3.10-6oC-1 9) 200,324 cm3;
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APÊNDICE H – Lista de Exercícios 3 – Calorimetria
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GABARITO:
1)10 Kcal/oC; 2) 30 cal/oC; 1,0 cal/g.oC;
3) 1800 cal; 4) alternativa d;
6) Q=12,6.104J;
7) 30oC;
8) 0,75 cal/g.oC; 9) 26oC; 10) 36oC

5) 0,040 cal/g.oC;
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APÊNDICE I – Lista de Exercícios 4 – Mudança de Estado
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GABARITO:
1) a) 50oC; b) 3500 cal; 2) a) 80oC; b) -35 cal/g; 3) a) 80oC; b) 10 cal/g; c) 80oC; d) -10 cal/g; 4)
4.000 cal e 4320 cal; 5) 29.000 cal; 6) a)1,0 cal/ oC; 2,0 cal/oC; b) 0,050 cal/g.oC; 0,10 cal/g.oC;
c) 1,5 cal/g; 7) a) 0,125 cal/oC a 0,083 cal/oC; b) 0,0025 cal/g oC a 0,0017 cal/g.oC; c) -0,30
cal/g; 8) 20 g; 9) aproximadamente 54,6 oC; 10) A = líquido; B= gasoso; C= sólido
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APÊNDICE J – Avaliação da Metodologia do Ensino Híbrido pelos
Estudantes

Assinale sua resposta na figura correspondente a sua opinião:
1-) O que você achou do uso da metodologia do Ensino Híbrido nas aulas de Física?

2-) Você gostaria que o professor de Física continuasse a utilizar essa metodologia nas
aulas?

3) Você gostaria que professores de outras disciplinas também utilizassem essa
metodologia?

4) Dentre as atividades propostas, selecione quais que você mais gostou.
[ ] vídeos
[ ] textos
[ ] lição
[ ] fórum
[ ] trabalho em grupo
[ ] exposição oral do conteúdo pelo professor
[ ] vídeo com a aula do professor de Física
[ ] resolução da lista de exercícios em sala de aula com o apoio do professor para esclarecer
dúvidas
[ ] lista de exercícios de múltipla escolha
[ ] lista de exercícios dissertativa

5) Dentre as atividades propostas, selecione quais você menos gostou.
[ ] vídeos
[ ] textos
[ ] lição
[ ] fórum
[ ] trabalho em grupo
[ ] exposição oral do conteúdo pelo professor
[ ] vídeo com a aula do professor de Física
[ ] resolução da lista de exercícios em sala de aula com o apoio do professor para esclarecer
dúvidas
[ ] lista de exercícios de múltipla escolha
[ ] lista de exercícios dissertativa

6) Se você fosse o professor de Física, como seria a sua aula ?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7) Deixe sua opinião / crítica / sugestão sobre o uso da metodologia de Ensino Híbrido.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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ANEXO A – Revisão para a Avaliação Formativa

1)

A respeito de escalas termométricas, respondas as questões abaixo:
a)
b)
c)
d)

Quais são as três principais escalas termométricas?
Qual a escala termométrica mais utilizada no Brasil?
Qual escala termométrica também pode ser chamada de escala absoluta?
Quais os pontos fixos (ponto de fusão e ponto de ebulição da água nas condições
normais de temperatura e pressão) das principais escalas termométricas?

2)

A temperatura máxima que um forno caseiro pode atingir é de 300ºC, converta esta
temperatura para a escala Fahrenheit.

3)

Uma certa substância entra em fusão a uma temperatura de 392°F. Converta esta
temperatura para a escala Kelvin.

4)

(Mackenzie-SP) Na escala termométrica X, ao nível do mar, a temperatura do gelo
fundente é -30 ºX e a temperatura de ebulição da água é 120 ºX. A temperatura na escala
Celsius que corresponde a 0 ºX é:

5)

Sobre o fenômeno da dilatação térmica, faça um comentário para cada figura abaixo.

6) Que fatores influenciam na dilatação que um corpo irá sofrer?
7) Conhecendo-se o coeficiente de dilatação linear de um sólido como procedemos para
determinar o seu coeficiente de dilatação superficial e volumétrico?
8) Duas barras, A e B, de mesmo comprimento inicial, sofrem a mesma elevação de
temperatura. As dilatações destas barras poderão ser diferentes? Explique.

9)- Uma lâmina bimetálica é construída soldando-se uma lâmina de cobre de
coeficiente de dilatação linear 17 x 10-6 ºC-1 a uma de zinco, cujo coeficiente
de dilatação linear é 25 x 10-6 ºC-1. Na temperatura ambiente (25ºC) a lâmina
está reta e na horizontal, como mostra a figura ao lado. Explique o que
acontece com a lâmina quando a temperatura aumentar para 60ºC

10) Um fio metálico tem comprimento de 100m, a 0ºC. Sabendo que este fio é constituído
por um material com coeficiente de dilatação térmica linear 17 x 10 -6 ºC-1, determine:
a) A variação no comprimento do fio quando este é aquecido até 10ºC.
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b) O comprimento final do fio na temperatura de 10ºC.
11) O gráfico ao lado nos mostra como varia o comprimento
de uma barra metálica em função da sua temperatura.

a) Qual é o coeficiente de dilatação linear do material que
constitui a barra?
b) Se uma barra constituída por este material tiver 200m de
comprimento a 10ºC, determine seu comprimento final
quando ela for aquecida a 110ºC.

12) O dono de um posto de gasolina consulta uma tabela de coeficientes de dilatação
volumétrica, obtendo para o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool o valor de 10 -3 ºC-1.
Calcule quantos litros ele estará ganhando se comprar 14000 litros do combustível em um dia em
que a temperatura é de 20ºC e revende-lo num dia mais quente, em que esta temperatura seja de
30ºC.
13) Dois termômetros, um graduado na escala Celsius e o outro na escala Fahrenheit,
fornecem a mesma leitura para a temperatura de um gás. Determine o valor dessa temperatura.
14) Uma temperatura na escala Fahrenheit é indicada por um número que é o dobro daquele
pelo qual ela é representada na escala Celsius. Esta temperatura é:
15) A diferença entre a indicação de um termômetro Fahrenheit e a de um termômetro Celsius
para um mesmo estado térmico é 40. Qual a leitura nos dois termômetros?
16) Uma chapa de zinco tem área de 30cm2 à 30 ºC. Calcule sua área a 50 ºC; sabendo
que o coeficiente de dilatação superficial do zinco é de 52.10 -6 ºC-1 .

Fonte: (NOGUEIRA, 2018a)
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ANEXO B – Avaliação Formativa

Fonte: (NOGUEIRA, 2018b)
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ANEXO C – Revisão para a Avaliação Somativa
(1) Para derreter uma barra de um material w de 1kg é necessário aquecê-lo até a temperatura de
1000°C. Sendo a temperatura do ambiente no momento analisado 20°C e o calor específico
de w=4,3J/kg.°C, qual a quantidade de calor necessária para derreter a barra?
(2) Qual a quantidade de calor absorvida para que 1L d'água congelado e à -20°C vaporize e chegue
a temperatura de 130°C.
(3) Um bloco de um material desconhecido e de massa 1kg encontra-se à temperatura de 80°C, ao
ser encostado em outro bloco do mesmo material, de massa 500g e que está em temperatura
ambiente (20°C). Qual a temperatura que os dois alcançam em contato? Considere que os blocos
estejam em um calorímetro.
(4) Em uma cozinha, uma chaleira com 1L de água ferve. Para que ela pare, são adicionados 500mL
de água à 10°C. Qual a temperatura do equilíbrio do sistema?
(5) (Enem 2013) Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura
da água até 70 °C. No entanto, a temperatura ideal da água para um banho é de 30 °C. Por isso,
deve-se misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório,
que se encontra a 25 °C. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na
mistura para um banho à temperatura ideal?
(6) (MACKENZIE) Uma fonte calorífica fornece calor continuamente, à razão de 150 cal/s, a uma
determinada massa de água. Se a temperatura da água aumenta de 20ºC para 60ºC em 4 minutos,
sendo o calor especifico sensível da água 1,0 cal/gºC, pode-se concluir que a massa de água
aquecida, em gramas, é:
(7) Sobre a equação fundamental da calorimetria, é incorreto afirmar que:
a) é definida a partir do calor específico e da capacidade térmica de um material;
b) é utilizada para calcular a quantidade de calor trocada por um corpo, quando essa troca causa
variação em sua temperatura;
c) Relaciona a quantidade de calor trocada por um corpo com a sua massa, calor específico e
variação de temperatura;
d) Calcula o calor latente de um corpo;
e) Também é utilizada para a obtenção do calor sensível de um corpo.
(8) Uma barra de ferro de massa de 4kg é exposta a uma fonte de calor e tem sua temperatura
aumentada de 30 ºC para 150 ºC. Sendo o calor específico do ferro c = 0,119 c/g.ºC, a quantidade
de calor recebida pela barra é aproximadamente:
(9) (PUC-RIO 2010) Uma quantidade de água líquida de massa m = 200 g, a uma temperatura de
30 Cº, é colocada em um calorímetro junto a 150 g de gelo a 0 Cº. Após atingir o equilíbrio, dado
que o calor específico da água é c = 1,0 cal/(g . Cº) e o calor latente de fusão do gelo é L = 80 cal/g,
calcule a temperatura final da mistura gelo + água.

(10) (PUC-RIO 2009) Quanta energia deve ser dada a uma panela de ferro de 300 g para que sua
temperatura seja elevada em 100 ºC? Considere o calor específico da panela como c=450 J/ kg ºC.
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(11) (UFMG 2008) Depois de assar um bolo em um forno a gás, Zulmira observa que ela queima a
mão ao tocar no tabuleiro, mas não a queima ao tocar no bolo. Considerando-se essa situação, é
CORRETO afirmar que isso ocorre porque:
[ ] a capacidade térmica do tabuleiro é maior que a do bolo
[ ] o tabuleiro retém mais calor que o bolo
[ ] o bolo esfria mais rapidamente que o tabuleiro, depois de os 2 serem retirados do forno
[ ] a transferência de calor entre o tabuleiro e a mão é mais rápida que entre o bolo e a mão
[ ] N.D.A.
(12) (Só Física) Um bloco de ferro de 10cm³ é resfriado de 300°C para 0°C. Quantas calorias o
bloco perde para o ambiente? Dados: densidade do ferro=7,85g/cm³ e calor específico do
ferro=0,11cal/g.°C
(13) (UF - Paraná) Para aquecer 500 g de certa substância de 20 ºC para 70 ºC, foram necessárias
4 000 calorias. A capacidade térmica e o calor específico valem respectivamente:

(14) Em um experimento foram utilizadas duas garrafas PET, uma pintada de branco e a outra
de preto, acopladas cada uma a um termômetro. No ponto médio da distância entre as garrafas,
foi mantida acesa, durante alguns minutos, uma lâmpada incandescente. Em seguida a
lâmpada foi desligada. Durante o experimento, foram monitoradas as temperaturas das
garrafas: a) enquanto a lâmpada permaneceu acesa e b) após a lâmpada ser desligada e
atingirem equilíbrio térmico com o ambiente.

A taxa de variação da temperatura da garrafa preta, em comparação à da branca, durante todo
experimento, foi:
a)
b)
c)
d)
e)

[ ] igual no aquecimento e igual no resfriamento
[ ] maior no aquecimento e igual no resfriamento
[ ] menor no aquecimento e igual no resfriamento
[ ] maior no aquecimento e menor no resfriamento
[ ] maior no aquecimento e maior no resfriamento

Fonte: (NOGUEIRA, 2018c)

215

ANEXO D – Avaliação Somativa

Fonte: (NOGUEIRA, 2018d)
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ANEXO E - Grade Curricular do Curso Técnico de Informática Integrado

Fonte: (IFSP, 2018)
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ANEXO F – Plano do Componente Curricular de Física no 1ºano
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Fonte: (IFSP, 2018)
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ANEXO G – Plano do Componente Curricular de Física no 2º ano
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Fonte: (IFSP, 2018)

ANEXO H – Diário de Classe de Física no 1º bimestre de 2017

continua
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Fonte: (WEBDIÁRIO, 2018)

conclusão
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ANEXO I – Diário de Classe de Física no 1º bimestre de 2018

continua
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Fonte: (WEBDIÁRIO, 2018)

conclusão
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