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Terrazan (1992):
1. Os professores possuem formação adequada para abordar temas da FMC?
2. Qual é o melhor momento para introduzir estes conteúdos no EM?
3. Estes assuntos devem ser tratados de maneira conceitual ou com certo formalismo matemático?
4. Que filosofia curricular e/ou perspectivas de ensino de Ciências devem ser levadas em conta na 

implementação de novos conteúdos na grade curricular?

Ostermann e Moreira (2000):
1. A inclusão dos temas de FMC no EM é consenso entre professores e pesquisadores, 

deve-se portanto, buscar os meios para tal.

Siqueira e Pietrocola:
1. (2006) Uso da transposição didática para adaptar as teorias modernas e 

contemporâneas para a sala de aula.
2. (2008) No Reino Unido os temas de FMC influenciam na opção pela carreira científica 

e deveriam ser apresentados no EM brasileiro.

Silva Neto (2011):
1. A FMC dá oportunidade para que os alunos desenvolvam entusiasmo mais duradouro pela 

ciência e contribui para uma visão mais adequada da natureza do trabalho científico.
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Chevallard e Joshua (1982) – Regras da Transposição Didática:
1. Modernizar o saber escolar
2. Atualizar o saber a ensinar
3. Articular saber velho com saber novo
4. Transformar um saber em exercícios e problemas
5. Tornar um conceito mais compreensível
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Brasil (2014a) – PNLD 2015 / Ensino Médio:
1. As obras aprovadas pelo PNLD 2015 foram avaliadas em 2013, tendo sido concluída a avaliação 

em 2014 culminando em um guia para apreciação dos professores e das escolas que são 
responsáveis pela escolha dos livros didáticos adotados.

2. Para a disciplina Física, foram avaliadas 20 obras das quais 14 foram aprovadas.

1. Alberto Gaspar 2. Alysson R. Artuso

Marlon Wrublewski

3. Maurício Pietrocola

e outros autores

4. José O. S. Guimarães

José R. C. Piqueira

Wilson Carron

5. Benigno Barreto

Claudio Xavier

6. Antônio Máximo

Beatriz Alvarenga

7. Bonjorno

e outros autores
8. Aurélio G. Filho

Carlos Toscano
8. Aurélio G. Filho

Carlos Toscano

10. Ricardo H. Doca

Gualter J. Biscuola

Newton Villas Bôas
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Obras com apenas uma unidade dedicada à abordagem de temas da FMC: 1, 3, 4, 6, 7, 12 e 13
(última unidade do último volume);

Obras que tratam de temas da FMC em todos os volumes: 8 e 11;

Obras que apresentam conceitos da FMC em boxes informativos ou caixas de texto em todos os
volumes: 9, 10 e 14;

Escasso enfoque de conceitos relacionados à FMC: 2;

Obras que trazem conteúdos relacionados a estrutura da matéria, a física nuclear e/ou FPE: 3, 4, 7,
9, 11 e 14.

11. Carlos A. Kantor

e outros autores

12. Angelo Stefanovits 13. Gloria Martini

e outros autores
14. Carlos M. A. Torres

e outros autores
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Necessidade de um material de apoio 
(paradidático) destinado tanto ao aluno quanto 

ao professor
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Procedimentos da pesquisa:
1. Escolha e delimitação do tema – Modelo Padrão da Física de Partículas Elementares (Regra 1 da 

TD – modernizar o saber escolar).
2. Obs: Livro texto adotado pelas turmas nas quais a pesquisa foi desenvolvida não trabalha o 

assunto (obra 6).
3. Criação do material paradidático (produto educacional) – busca de conteúdo teórico, fatos 

históricos, imagens notícias, atividades e exercícios em artigos científicos, livros e sites de 
divulgação científica, livros didáticos e outras fontes.

Composição do material paradidático:
1. Introdução abordando as aplicações da FPE em diversos ramos da ciência e da tecnologia 

(Regra 2 da TD – atualizar o saber a ensinar justificando a modernização do currículo);
2. Revisão da história do conceito de átomo com perguntas provocativas e atividades de leitura 

(Regra 3 da TD – articular saber velho com saber novo).
3. Seções acerca da evolução histórica dos conceitos, ideias, experimentos e prêmios Nobel 

relacionados ao Modelo Padrão (Regra 5 da TD – tornar um conceito mais compreensível);
4. Organização das partículas estudadas e o Modelo Padrão evidenciando as perguntas ainda não 

respondidas por este modelo (processo de construção da Ciência);
5. Seção de atividades e exercícios (Regra 4 da TD – transformar um saber em exercícios e 

problemas).
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Procedimentos da aplicação:
1. O material foi aplicado em duas turmas de 3º ano dos cursos técnicos integrados ao EM, em 

Telecomunicações (Turma 1) e Eletrotécnica (Turma 2), do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de Goiás (IFG), Campus Goiânia.

2. O material foi impresso colorido em forma de apostila, sendo fornecida uma apostila para cada 
aluno.

3. Na referida instituição, as aulas de Física para o EM ocorrem em um encontro semanal de uma 
hora e meia. A aplicação ocorreu no período correspondente ao segundo bimestre letivo de 
2016, seguindo o cronograma a seguir

Cronograma de aplicação:

1. Ao final das atividades foi aplicado um questionário em escala Likert respondido pelos alunos 
visando avaliar a qualidade e a aplicabilidade do material para didático.

2. Além do questionário, o professor escreveu um relatório acerca de suas impressões sobre o 
material.
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Análise dos dados:
1. A escala Likert permite “verificar o nível de concordância do sujeito com uma série de afirmações 

que expressem algo favorável ou desfavorável em relação a um objeto psicológico” (LIKERT, 1976 
apud SANCHES; MEIRELES; SORDI, 2011, p. 2).

2. Fator avaliado: 
qualidade e aplicabilidade do material paradidático.

3. Categoria 1  Relevância sócio-histórica do conteúdo (FPE e o Modelo Padrão): 
Itens 1, 4, 5, 7 e 9.

4. Categoria 2 – Organização e potencial de ensino-aprendizagem do material paradidático:
Itens 1, 2, 3, 6, 8 e 10.
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Itens de Likert:
1. O material estimulou sua curiosidade para o assunto;

2. O material possui linguagem simples e de fácil entendimento;

3. O material possui imagens e ilustrações didáticas;

4. O material explora a interdisciplinaridade;

5. O material apresenta dados históricos mostrando que as teorias científicas estão em constante
desenvolvimento;

6. O material proporcionou a boa compreensão do assunto;

7. O material fez conexão do assunto com a tecnologia atual;

8. O material tornou o conteúdo acessível;

9. O material tornou o conteúdo pertinente e socialmente relevante;

10. As atividades propostas no material incentivam a troca de ideias e o trabalho coletivo entre os
alunos.

Os itens de Likert foram elaborados tendo por base o PNLD 2015 / Ensino Médio e as regras da TD.

As tabelas a seguir apresentam a análise do fator para as turmas 1 (Telecomunicações) e 2
(Eletrotécnica) onde o diferencial semântico usado para o fator foi: “discordo fortemente” [1],
“discordo” [2], “indeciso” [3], “concordo” [4] e “concordo fortemente” [5].
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Turma 1 (Telecomunicações 

QT – Quantidade total de respondentes;
Dp / Cp – Discordantes e concordantes da proposição, respectivamente;
GCp – Grau de concordância da proposição;
Df / Cf – Discordantes e concordantes do fator, respectivamente;
µ1 / µ2 – Crença e descrença, respectivamente, de que as proposições como um todo sejam 
verdadeiras.
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Turma 2 (Eletrotécnica)

QT – Quantidade total de respondentes;
Dp / Cp – Discordantes e concordantes da proposição, respectivamente;
GCp – Grau de concordância da proposição;
Df / Cf – Discordantes e concordantes do fator, respectivamente;
µ1 / µ2 – Crença e descrença, respectivamente, de que as proposições como um todo sejam 
verdadeiras.
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Turma 2 (Eletrotécnica)

Equação 1 Cálculo das quantidades de respondentes discordantes e concordantes de cada 
proposição, segundo MACNAUGHTON, 1996 apud SANCHES; MEIRELES; SORDI, 2011, p. 6.

Equação 2 Cálculo das quantidades de respondentes discordantes e concordantes do fator, segundo 
MACNAUGHTON, 1996 apud SANCHES; MEIRELES; SORDI, 2011, p. 6.

Equação 3 Cálculo do grau de concordância de cada proposição, segundo WILDER JR., 1981 apud
SANCHES; MEIRELES; SORDI, 2011, p. 6, adaptado.
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Interpretação do GCp

Fonte: DAVIS, 1976, p. 70 apud SANCHES; MEIRELES; SORDI, 2011, p. 6.
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Interpretação do GCp

Categoria 1 – Relevância sócio-histórica do conteúdo:

Item 1 – GCp 75,0 na turma 1 e 89,5 na turma 2;

Itens 4, 5, 7 e 9 – GCp entre forte concordância e concordância moderada;

Item 5 – GCp máximo nas duas turmas;

O termo “interdisciplinaridade”, que consta no item 4, gerou dúvidas sobre seu significado em
ambas as turmas, necessitando de um esclarecimento por parte do mestrando. Logo, concluímos
que este termo deve ser substituído por termo ou expressão sinônimos, uma vez que não é usual do
vocabulário dos alunos, o que pode ter refletido em um resultado não fiel ao objetivo do item;

Destacamos os alunos A7 da turma 1 e I da turma 2, os quais optaram pelas colunas [2] e [1] para os
itens 1 e 9, ou seja, estes não julgaram o conteúdo relevante e pertinente, logo, não sentiram sua
curiosidade estimulada. Para estes casos devem ser pensadas atividades e/ou avaliações diferentes
para que os mesmos possam se envolver com o conteúdo e o trabalho desenvolvido.
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Interpretação do GCp

Categoria 2 – Organização e potencial de ensino-aprendizagem do material paradidático:

Itens 2, 3, 6 e 8 – GCp concordância entre forte e substancial;

Item 3 – Mediana na coluna [5] nas duas turmas e GCp máximo na turma 2 → Material foi bem
ilustrado apresentando bom aspecto visual;

Item 10 – GCp 71,9 na turma 1 e 97,4 na turma 2;

Sugestões do alunos

• Visitas técnicas:
“Viajar para o LHC”. (Aluno A da turma 2)
“Visita técnica para presenciar os processos analisados cientificamente e explicados em sala de
aula”. (Aluno R da turma 2)

• Utilização de recursos visuais:
“Poderia ter tido animações durante as apresentações dos slides (as partículas em movimento e
suas interações)”. (Aluno N da turma 1)
“Vídeos de experimentos, entrevistas ou certas coisas que são semelhantes”. (Aluno R da turma 2)
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Sugestões do alunos

• Abordagem histórica:
“Os fatos históricos foram muito breves, fazendo com que não despertasse um maior interesse”.
(Aluno E da turma 2)
“É difícil entender a parte histórica sem auxílio do professor, por causa dos termos ex.: ‘violação
da simetria’, ‘méson’, ‘úpsilon’, ‘káons’, etc.”. (Aluno M da turma 1)

• Foco nos exames de seleção e vestibulares:
“Realizar mais exercícios durante a explicação, não apenas no final”. (Aluno D da turma 2)

• Conexão com a tecnologia atual:
“Mais links com as tecnologias atuais, com suas perspectivas futuras. Assim pode-se fortalecer o
entendimento do que foi proposto”. (Aluno B da turma 2)
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A visão do professor

• Importância da abordagem de temas da Física Moderna;

• Transposição Didática:
“Analisando o material pude perceber um excelente trabalho com relação a adequação dos
conceitos próprios da área para o nível de ensino ao qual ele deve ser aplicado”. (Professor P)

• Pontos positivos: imagens e fotos, citações do contexto histórico, atividades guiadas e de fixação,
divisão didática;

• Substituir, na introdução, alguns termos muito científicos;

• Deixar uma página em branco após a pergunta para que os textos posteriores não interfiram e/ou
influenciem nas respostas dos alunos;
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A visão do professor

• Dar destaque a tópicos como as descobertas de novas partículas;

• Conteúdo é finalizado adequadamente com tabelas informativas;

• Atividades:
“possui atividades bem elaboradas e um estudo bem guiado de fácil utilização em sala de aula e
até mesmo o padrão que elas aparecem auxilia a aplicação” (Professor P)
“(...) perceber o cuidado em escolher os exercícios para que não sejam muito triviais e, ao mesmo
tempo, não sejam de alto nível acadêmico” (Professor P)

• Possibilidade de inclusão dos teoremas de conservação.
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Considerações finais

1. Resultados satisfatórios evidenciando a relevância sócio-histórica da FPE, a organização e o
potencial de ensino-aprendizagem do material paradidático;

2. Material paradidático como alternativa para suprir a carência da FMC nos livros textos adotados
no EM;

3. As sugestões dos alunos e o relatório do professor foram enriquecedores, apontando aspectos
que podem otimizar o material paradidático;

4. Perspectivas para a pesquisa: implementar as sugestões, escrever um manual para o professor,
realizar novas aplicações e avaliações do material, aprofundar nos aspectos teóricos, pensar em
novas atividades que envolvam ainda mais os estudantes.
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