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RESUMO 

 

É fato que o ensino de Física, nos moldes convencionais, não tem-se mostrado atraente para a 

maioria dos alunos do ensino médio, a desmotivação é uma barreira que muitos educadores 

consideram intransponível. Mas o que se pode fazer para melhorar essa dura realidade?Nesse 

contexto, buscando promover uma maior motivação para os estudantes de Física no ensino 

médio, o presente trabalho propõe o uso de vídeos de curta duração que estejam 

concomitantemente relacionados com o conteúdo visto em sala de aula e com o dia a dia 

desses jovens. Estudos mostram que o professor pode e deve motivar seus alunos. Os vídeos 

de curta duração encontrados na Internet são um recurso tecnológico que faz parte do 

cotidiano do aluno. Este associa a exibição de filmes ao lazer de modo que tal circunstância 

tende a contribuir para que os conhecimentos transmitidos passem a ter mais significado para 

este discente, favorecendo, deste modo, a curiosidade e a motivação. A pesquisa foi realizada 

com alunos do 2º ano do Técnico Integrado em Alimentos do IFRN (Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte), campus Pau dos Ferros. Foi realizada a apresentação de vídeos, sempre 

buscando relacionar os conhecimentos científicos aos saberes populares, atentando ao 

comportamento apresentado pela turma bem como a curiosidade sendo percebida em seus 

questionamentos. Ao final do bimestre, foi aplicado um questionário para comparar as 

respostas dos alunos com a percepção do pesquisador. A sintonia entre a percepção do 

professor com as respostas dos alunos foi comprovada. Das respostas obtidas, oriundas da 

lista de perguntas, sugere-se que os vídeos, quando bem escolhidos, funcionam como uma 

ótima ferramenta motivadora. 

 

Palavras-chave: Ensino de física. Motivação. Recursos audiovisuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

It is a fact that the teaching of physics in the conventional ways has not been attractive to 

most high school students, demotivation is a barrier that many educators consider 

insurmountable. But what can be done to improve this harsh reality? In this context, seeking 

to promote greater motivation for students of physics in high school, this study proposes the 

use of short videos that are concurrently related to the content seen in the classroom and the 

daily lives of these young people. Studies show that the teacher can and should motivate their 

students. The short videos found on the Internet is a technological resource that is part of the 

student's daily life, she associates the display of movies to the leisure so that this circumstance 

tends to contribute for the transmitted knowledge to start becoming more meaningful to such 

a student, favoring this way the curiosity and motivation. The survey was conducted with 

students of 2nd year of the Integrated Technician Course of Food Engineering at IFRN 

(Federal Institute of Rio Grande do Norte), Campus Pau dos Ferros. It was accomplished 

Video presentations in which there was always an attempt to relate scientific knowledge to 

popular knowledge, considering the behavior presented by the students and curiosity being 

perceived through their questions. At the end of the academic term a questionnaire was 

applied to compare the responses of the student with the perception of the researcher. As a 

result it could be easily seen an interaction between teacher and student and the answers 

obtained from the questionnaire applied suggest that the videos when properly chosen may 

work as a great motivational tool. 

 

Keywords: Physicsteaching.Motivation. Audiovisual resources. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

É fato perceptível que os estudantes, de forma geral, têm-se dedicado cada vez 

menos à prática de estudar. A apatia e a falta de interesse na aprendizagem são rotineiras entre 

os mesmos, principalmente no ambiente da sala de aula. Alguns professores acreditam que 

pouco ou nada podem fazer a fim de melhorar o ânimo da turma, pensando que motivação é 

uma característica inata desses estudantes. Outros professores, na tentativa de motivar os 

jovens em sala de aula, erroneamente costumam fazer atividades para auxiliar nas notas finais, 

muitas das vezes passando trabalhos valendo pontos, reforçando de maneira negativa a 

vontade de querer aprender. 

Independente de o corpo docente acreditar ou não que pode motivar seus alunos, 

os pesquisadores do assunto chegaram a um consenso: alunos motivados têm um leque maior 

de comportamentos e atitudes que os podem levar ao sucesso. Estudantes motivados 

trabalham em sala de aula de forma mais eficiente, aproveitando melhor os conteúdos 

ministrados. Além disso, são mais atentos às aulas de conteúdos e atividades, conseguindo 

também motivar o restante da turma, fortalecendo o espírito de colaboração contínua e 

garantindo um maior sucesso no seu papel e, consequentemente, o sucesso do professor e sua 

aula.  

Disciplinas que envolvem cálculos, como matemática e física, em geral não são 

bem aceitas pelos alunos. Uma possível forma de motivação na disciplina de física 

especificamente é a utilização de vídeos relacionados à Física Aplicada, utilizando 

conhecimentos adquiridos no dia a dia do aluno. Essa metodologia é embasada na Teoria da 

Autodeterminação, ou Self-DeterminationTheory (STD)1. A mesma foi elaborada no ano de 

1981, por Richard M. Ryan e Edward L. Deci, professores do Departamento de Clínica e 

Ciência Social, do Departamento de Psicologia da Universidade de Rochester, nos Estados 

Unidos.(RYAN e DECI, 1985). 

A STD enfatiza o uso das peculiaridades internas das pessoas para o 

aprimoramento da personalidade e autorregulação comportamental. Com essa premissa, foram 

estudadas as tendências de crescimento inerentes aos indivíduos e suas necessidades 

psicológicas elementares que constituem os pilares da automotivação, bem como as 

                                                 
1STD (Self-DeterminationTheory): Teoria da Autodeterminação. 
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circunstâncias que motivam os processos positivos. Há inúmeros trabalhos nos diversos 

ambientes educacionais sobre motivação amparados na STD. Essa teoria, por admitir a 

influência de diversas correntes pedagógicas, tornou-se muito aceita pelos 

pesquisadores.(RYAN e DECI, 1985). 

A SDT ramifica-se em quatro mini teorias: 

• Teoria das Necessidades Básicas. 

• Teoria da Avaliação Cognitiva. 

• Teoria das Orientações de Causalidade. 

• Teoria da Integração Organísmica. (DECI e RYAN, 2004). 

Ao final deste trabalho, concluiremos que o uso de vídeos, se bem escolhidos, 

fomentam a motivação dos alunos no processo de aprendizagem, encontrando como estrutura 

teórica as subteorias advindas da STD. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Realizar um estudo de caso, trabalhando a motivação aplicada ao ensino de Física, 

verificando a eficiência das técnicas utilizadas.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para alcançar o objetivo geral, foram definidos alguns objetivos específicos: 

• Analisar as teorias e metodologias existentes sobre motivação voltada ao ensino; 

• Trabalhar o ensino de Física usando como subsídios os vídeos disponibilizados no 

youtube contento cenas do cotidiano do aluno; 

• Desenvolver um roteiro de aulas de Física utilizando métodos de motivação; 

• Desenvolver um questionário que possibilite a verificação da eficiência das técnicas de 

motivação utilizadas; 

• Criar um blog como forma de disseminação de técnicas de motivação voltadas ao 

ensino de Física. 
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1.2 Metodologia de Desenvolvimento do Trabalho 

 

Do ponto de vista de seu objetivo geral, esta dissertação caracteriza-se, quanto a 

sua natureza, como um estudo de caso, pois consiste em uma abordagem metodológica de 

investigação.Quanto aos procedimentos metodológicos, visando atingir os objetivos 

propostos, este trabalho de pesquisa foi dividido em algumas etapas, conforme apresentado a 

seguir: 

• Pesquisa bibliográfica acerca do tema; 

• Desenvolvimento de aulas utilizando vídeos do youtube relacionados à Física; 

• Desenvolvimento de questionário de avaliação; 

• Aplicação das aulas e dos questionários nas turmas de alunos selecionados; 

• Análise dos dados para diagnóstico; 

• Verificação da eficiência das técnicas de motivação utilizadas nas aulas; 

• Criação de um blog voltado para o ensino da Física.  

 

1.3 Organização do Trabalho 

 

Esta dissertação está organizada em cinco capítulos. Além deste capítulo, que 

apresenta a Introdução, há mais quatro capítulos com o seguinte conteúdo:  

 

• No Capítulo 2, é apresentada a Fundamentação Teórica composta de uma revisão da 

literatura sobre os principais conceitos que envolvem o domínio de conhecimento acerca de 

teorias motivacionais. Dessa forma, o capítulo 2, ao tratar da fundamentação teórica, 

apresenta as correntes psicológicas das quais se baseiam as teorias motivacionais. Descreve-se 

ainda a Teoria da Autodeterminação e suas subteorias. Neste capítulo, é dado destaque aos 

trabalhos relacionados ao tema em estudo, enfatizando ainda as principais características 

desses trabalhos, as lacunas encontradas e os pontos a serem considerados. 

• No Capítulo 3, é apresentada a metodologia empregada, qualificando o grupo amostral 

utilizado. Temos também a definição dos conteúdos de Física contemplados na aplicação da 

pesquisa e os procedimentos utilizados na coleta dos dados.  

• No Capítulo 4, mostramos o diagnóstico dos dados coletados apresentando-os em 

forma de gráficos, a partir dos quais se elabora uma síntese dos resultados obtidos. 
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Apresentamos também o Produto Educacional em forma de blog de criação do autor, 

descrevendo o uso de vídeos visando à motivação dos estudantes. 

• No Capítulo 5, temos as considerações finais do presente trabalho, assegurando que o 

seu objetivo foi alcançado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O Objetivo deste capítulo é apresentar uma Fundamentação Teórica composta de 

uma revisão da literatura sobre os principais conceitos que envolvem o domínio de 

conhecimento acerca de teorias motivacionais. Dessa forma, ao tratar da fundamentação 

teórica,apresenta as correntes psicológicas das quais se baseiam as teorias motivacionais. 

Descreve-se ainda a Teoria da Autodeterminação e suas subteorias.  

Neste capítulo, é dado destaque aos trabalhos relacionados ao tema em estudo, 

enfatizando ainda as principais características desses trabalhos, as lacunas encontradas e os 

pontos a serem considerados. 

 

2.1 Conceito de Motivação 

 

A função da motivação na aprendizagem e na performance do estudante parece 

incontestável, não se limitando apenas ao universo acadêmico, mas estendendo-se às diversas 

competências e situações da vida cotidiana. No entanto, embora a constatação do papel da 

motivação na internalização dos conhecimentos seja ponto indiscutível, o mesmo não se pode 

dizer a respeito da compreensão dos diversos processos envolvidos na motivação. Por 

exemplo: por que alguns alunos sentem-se motivados para estudar uma disciplina e outros 

não? Como intervir na motivação dos mesmos? Há ainda um longo caminho a ser percorrido. 

E o que é motivação? A motivação por ser um fenômeno complexo, variando de 

pessoa para pessoa, muitas vezes não é bem entendida. Segundo Bzuneck(2009), a motivação 

é aquilo que move uma pessoa ou que a põe em ação ou a faz mudar o curso. Já Chiavenato 

(1999) define motivação como um processo contínuo de satisfação de necessidades 

individuais.  

 

2.2 Correntes Motivacionais 

 

Há quatro correntes psicológicas que influenciam os estudos sobre motivação: 

behaviorista, humanista, psicanalítica e cognitivista. (PENNA, 2001). 
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2.2.1 Behaviorista 

 

Behaviorismo2 é uma abordagem psicológica que estuda o comportamento animal 

e humano. Essa ciência comportamental nasceu através de um artigo publicado pelo 

americano John Watson, com título "Psicologia: como os behavioristas a vêem" em 1912. 

Esse artigo formulava a ideia de que o comportamento geralmente é definido por meio de 

estímulos e respostas, analisados pelo método comportamental. (WATSON, 1913). 

Para os behavioristas, a motivação alicerça-se no hedonismo, o qual prega que os 

indivíduos buscam o prazer, distanciando-se do sofrimento. Skinner, psicólogo behaviorista 

de destaque, argumenta que a motivação é baseada no condicionamento, isto é, um 

comportamento é determinado por suas consequências. Um comportamento que leve a boas 

consequências deve ser repetido, ao contrário do comportamento que produz más 

consequências. Os Behavioristas creem que qualquer comportamento é a consequência de 

condicionamento, rejeitando geralmente a ideia de capacidades inatas aos organismos. 

(BOCK, FURTADO e TEIXEIRA, 1999). 

As premissas básicas dos behavioristas clássicos são: 

• Estudar os eventos ambientais (estímulos e respostas). 

• Aprender pela experiência dos comportamentos observáveis. 

• Usar a experimentação e a observação e não a introspecção. 

• Estudar os comportamentos dos animais (simples) e os comportamentos complexos 

paralelamente, pois os organismos simples são de mais fácil entendimento. 

• Utilizar a explicação, descrição, predição e controle. (DAVIDOFF, 2001). 

Mesmo não sendo mais dominante na Psicologia moderna, o Behaviorismo ainda 

influencia muito. Contudo, com o desenvolvimento da neurociência, que trabalha o 

desenvolvimento do funcionamento interno do cérebro, conceitos mais modernos firmaram-se 

na Psicologia enquanto Ciência. A forte posição comportamentalista, dando pouca 

importância aos conceitos cognitivos, impede de haver uma visão mais ampla do indivíduo. 

(MILLS, 1998). 

 

 

 

                                                 
2 Behaviorismo, em inglês Behaviorism de Behavior. Significa comportamento,conduta,também designado de 
comportamentalismo. 



 
2.2.2 Humanista 

 

De acordo com essa corrente, os indivíduos percebem o mundo à sua maneira. 

Cada indivíduo tem uma percepção única. O psicólogo humanis

maior expoente dessa abordagem psicológica. Ele criou o que é conhecido hoje como 

pirâmide de necessidades. A motivação estará intrinsecamente associada a cinco patamares de 

necessidades começando pela fisiológica, seguida de segura

estima e realização pessoal. As ideias de Maslow são amplamente u

empresariais.(MASLOW, 1962)

A figura 1 mostra

 
Figura 1- Diagrama de Maslow

Fonte:(CHIAVENATO, 2003)
 

A Teoria Motivacional dos 2 Fatores, desenvolvida pelo psicólogo Frederick 

Herzberg e inspirada nos trabalhos de Maslow, relata que o comportamento do homem no 

trabalho leva em consideração dois fatores: os higiênicos e os

primeiros previnem a insatisfação e os segundos geram satisfação. Os Fatores de higiene 

incluem salário, segurança no emprego. Embora esses fatores não motivem os funcionários, 

eles podem causar insatisfação

de higiene não estão relacionadas à satisfação. Fatores higiênicos são de natureza externa e os 

motivacionais são internos como reconhecimento e realização.

De acordo com essa corrente, os indivíduos percebem o mundo à sua maneira. 

Cada indivíduo tem uma percepção única. O psicólogo humanista Abrahan Maslow foi o 

maior expoente dessa abordagem psicológica. Ele criou o que é conhecido hoje como 

pirâmide de necessidades. A motivação estará intrinsecamente associada a cinco patamares de 

necessidades começando pela fisiológica, seguida de segurança, depois relacionamento, 

estima e realização pessoal. As ideias de Maslow são amplamente u

(MASLOW, 1962). 

mostra um esquema representando a pirâmide de Maslow

slow 

(CHIAVENATO, 2003). 

A Teoria Motivacional dos 2 Fatores, desenvolvida pelo psicólogo Frederick 

nos trabalhos de Maslow, relata que o comportamento do homem no 

trabalho leva em consideração dois fatores: os higiênicos e os motivacionais, sendo 

primeiros previnem a insatisfação e os segundos geram satisfação. Os Fatores de higiene 

incluem salário, segurança no emprego. Embora esses fatores não motivem os funcionários, 

eles podem causar insatisfação,caso eles estejam em falta. Porém, essas melhorias nos fatores 

de higiene não estão relacionadas à satisfação. Fatores higiênicos são de natureza externa e os 

motivacionais são internos como reconhecimento e realização. Os Fatores Motivacionais 

18 

De acordo com essa corrente, os indivíduos percebem o mundo à sua maneira. 

ta Abrahan Maslow foi o 

maior expoente dessa abordagem psicológica. Ele criou o que é conhecido hoje como 

pirâmide de necessidades. A motivação estará intrinsecamente associada a cinco patamares de 

nça, depois relacionamento, 

estima e realização pessoal. As ideias de Maslow são amplamente usadas por gestores 

um esquema representando a pirâmide de Maslow. 

 

A Teoria Motivacional dos 2 Fatores, desenvolvida pelo psicólogo Frederick 

nos trabalhos de Maslow, relata que o comportamento do homem no 

motivacionais, sendo que os 
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incluem itens como responsabilidade, realização, oportunidades de crescimento e os 

sentimentos de reconhecimento. (HERSEY e BLANCHARD, 1982). 

Essas aplicações fazem parte do movimento pelo potencial humano, que procura 
aperfeiçoar a condição humana estimulando o desenvolvimento dos indivíduos rumo 
aos seus potenciais mais elevados por meio de centros especiais e pela 
transformação de instituições sociais como os locais de trabalho e as escolas. 
(CLONINGER, 1999). 
 

Conforme Chiavenato (1982), as premissas dos humanistas são divididas da 

seguinte forma: 

• Os humanistas ajudam as pessoas a entender o seu comportamento e a se desenvolver.  

• Os psicólogos estudam o ser humano como um todo e suas motivações, aprendizagem 

e percepção.  

• Os problemas humanos são objetos de investigação, como por exemplo: objetivo de 

vida, compromisso, satisfação e criatividade.  

• Os humanistas enfatizam o individual, o excepcional e o imprevisível.  

• Utilizam técnicas científicas objetivas e subjetivas e usam vários instrumentos de 

pesquisa, como a introspecção e análise de literatura. 

Entretanto, não se deve deixar de ressaltar, apesar do exposto anteriormente, que 

toda a ideia de hierarquia de necessidades motivadoras é passível de discussão. O valor, 

limites e aplicações de escalas hierárquicas podem suscitar dúvidas, como, por exemplo, as 

enfocadas por óticas como a de Robbins (2006) e Bergamini (2008). Segundo os mesmos, 

qualquer noção simples de hierarquia dificilmente será suficiente, se recordarmos que 

qualquer estado de motivação pode flutuar de momento a momento e que qualquer 

comportamento motivado pode satisfazer e impedir simultaneamente diferentes motivos. 

 

2.2.3 Visão Psicanalítica 

 

A contribuição de Sigmund Freud, médico Vienense, para a Teoria das 

Motivações fez dele o maior destaque desse movimento.Ele discute a motivação como sendo 

oriunda de forças internas capazes de direcionar nosso comportamento. Elas devem ser 

entendidas como instintos que geram estímulos. Freud criou o conceito de motivação por 

estimulação sensorial; para ele, a sede, a fome, o desejo, ou qualquer elemento que tire a 

calma e a tranquilidade. 
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Para a psicanálise, supõe-se que a mente é direcionada à sensação de prazer, ou 

seja, as atitudes nascem após surgirem situações de desprazer com o objetivo de reduzir algo 

desagradável ou promover o prazer.  

Na teoria da psicanálise não hesitamos em supor que o curso tomado pelos eventos 
mentais está automaticamente regulado pelo princípio de prazer, ou seja, 
acreditamos que o curso desses eventos é invariavelmente colocado em movimento 
por uma tensão desagradável e que toma uma direção tal, que seu resultado final 
coincide com uma redução dessa tensão, isto é, com uma evitação de desprazer ou 
uma produção de prazer. (MEZAN, 1985).  

 

Para Aguiar (1992), a maior colaboração da teoria psicanalítica está no destaque 

que Freud dá à subordinação que o comportamento adulto mantém em relação às experiências 

da infância.  

A ênfase no passado do indivíduo e nos instintos como forças motivadoras 
realmente caracteriza a abordagem histórica e o determinismo biológico da teoria 
psicanalítica.(...) O determinismo biológico deve-se ao fato de que os instintos são 
herdados e determinam o comportamento humano.(ALVES, 2007). 

 

Assim, a principal contribuição de Freud encontra-se no fato de considerar o 

homem prisioneiro de sua hereditariedade, de seu passado e de seu meio. 

 

2.2.4 Cognitivista 

 

A psicologia cognitiva é uma parte da psicologia que estuda o conhecimento, ou 

seja, os métodos para aquisição do conhecimento. Sua finalidade é entender os mecanismos 

básicos das quais nasce o conhecimento, desde a percepção, a memória e a aprendizagem, até 

a formação de conceitos abstratos e raciocínio lógico. Os cognitivistas, ao contrário dos 

behavioristas, reconhecem os indivíduos como tendo valores, opiniões, desejos e anseios em 

relação ao que os cercam.  

A corrente cognitivista dá ao estudante um papel de destaque no processo de 

aprendizagem. A motivação, a atenção e o conhecimento prévio do assunto podem ser usados 

para obter uma aprendizagem mais sólida. Também atribui ao estudante um papel mais 

importante, tira-se o foco da aprendizagem de memória e mecânica para uma aprendizagem 

de entendimento e estruturação do assunto.  

Os indivíduos possuem objetivos e expectativas que desejam alcançar e agem 
intencionalmente, de acordo com suas percepções da realidade. (...) As intenções 
dependem das crenças e atitudes que definem a maneira de um indivíduo ver o 
mundo, ou seja, suas percepções. (MOTTA, 1986). 
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Os cognitivistas acreditam que ninguém pode motivar ninguém, ao contrário dos 

behavioristas, que acreditam que é possível e até necessário motivar os outros. Para os 

cognitivistas, as ações humanas são gratuitas e espontâneas, originadas pelos seus impulsos 

interiores. Nesse movimento, procurar o prazer em detrimento do sofrimento é escolha feita 

pelo próprio indivíduo. (AGUIAR, 1992).  

Os pesquisadores dessa corrente consideram que a atividade cognitiva do ser 
humano é indissociável de sua motivação. O ser humano é ativo na sua relação com 
o ambiente e movido pelo desejo de conhecer e compreender o mundo em que vive 
e também a si próprio, de modo a que possa prever os acontecimentos e orientar o 
seu comportamento. (FONTAINE, 2005). 
 

A hipótese básica dos behavioristas, que os diferencia dos cognitivistas, é que a 

força que conduz o comportamento motivado está fora da pessoa, vem de fatores extrínsecos e 

são independentes da sua vontade. Assim, para os behavioristas, existe um elo entre o 

estímulo externo e a resposta comportamental. Origina-se, portanto, de um acomodamento do 

sujeito ao ambiente.  

Reforçando o que foi dito anteriormente, a Teoria da Autodeterminação foi a base 

da presente pesquisa, já que a mesma trabalha simultaneamente os  fatores emocionais, sociais 

e  cognitivos. Ou seja, ela busca fundir o que há de melhor das diversas correntes 

psicológicas. 

 

2.3 Teoria da Autodeterminação 

 

A Teoria da Autodeterminação (STD) apresenta uma conjuntura ampla e 

diversificada para o entendimento da motivação. A mesma procura estabelecer os vínculos 

sociais e culturais que podem determinar um comportamento satisfatório, ou não, no seu 

desempenho do estudante. Além disso, propõe que as necessidades básicas de autonomia, 

competência e sociais presentes nas pessoas promovem a motivação. (DECI e RYAN, 2004). 

Para a Teoria da Autodeterminação, a motivação pode ser classificada em 

intrínseca e extrínseca. De acordo com Sueli Guimarães (2004), psicóloga e professora na 

área de Psicologia Educacional, a motivação intrínseca refere-se à escolha da realização de 

uma atividade por vontade própria, por essa ser atraente, ou de alguma forma, geradora de 

satisfação. Um indivíduo intrinsecamente motivado busca desafios para exercitar novas 

habilidades. Esse modo de aprendizado é valorizado, já que pesquisas apontam que esse tipo 

de motivação facilita a aprendizagem e o desempenho.  
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A motivação extrínseca tem sido definida como a motivação para trabalhar em 

resposta a algo externo. Como para a obtenção de recompensas materiais ou sociais, 

objetivando atender ao comando de outras pessoas para demonstrar competências e 

habilidades. 

É fácil identificar alunos intrinsecamente motivados, já que os mesmos 

apresentam alta concentração, de tal modo que perdem a noção do tempo, os problemas ou 

distrações cotidianos não competem com aquilo que ele está desenvolvendo. São quatro as 

mini teorias que compõem a Teoria da Autodeterminação. (DECI e RYAN, 2004). 

 

2.4 Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas 

 

Segundo a Teoria das Necessidades Psicológicas Básicas, os seres humanos são 

movidos por necessidades psicológicas básicas que são definidas como os alicerces para um 

relacionamento saudável do ser humano com o ambiente. Uma vez satisfeita, a necessidade 

psicológica promove a sensação de bem-estar. Três necessidades psicológicas inatas têm sido 

destacadas como determinantes da motivação intrínseca: necessidade de competência, 

necessidade de autonomia e necessidade de pertencer ou de se sentir parte de um contexto. A 

teoria propõe que se alguma dessas necessidades for frustrada, o dano na aprendizagem será 

perceptível. (DECI e RYAN, 2000). 

 

2.4.1 Necessidade de Competência 

 

A necessidade da competência, ou seja, a capacidade do organismo interagir 

satisfatoriamente com o ambiente, segundo White (1995). O aumento da competência traz 

sensações positivas, as quais foram denominadas de sentimento de eficácia.Ou seja, a relação 

entre os saberes científicos e os diversos fenômenos do seu cotidiano traz ao jovem 

sentimento de mestria produzindo satisfação pessoal. 

 

2.4.2 Necessidade de Autonomia 

 

Com base nos estudos desenvolvidos por DeCharms (1984), a autodeterminação é 

uma necessidade humana por autonomia, relacionada a escolher o que fazer ou o que aprender 

e está diretamente associada à motivação intrínseca e acordo com essa perspectiva, as pessoas 

seriam naturalmente propensas a realizarem uma atividade que acreditam ser por vontade 
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própria e não por serem obrigadas por agentes externos.Esses indivíduos creem que moldam 

seu destino através do seu comportamento. Em decorrência dessa percepção, apresentam 

comportamento intrinsecamente motivado, fixam metas pessoais planejando ações necessárias 

para atingirem seus objetivos. 

As pesquisas realizadas sobre esse tema determinam duas vertentes motivacionais 

para as atitudes do professor em sala de aula, no relacionamento com o estudante. Essas 

atitudes podem variar de um comportamento altamente controlador para altamente promotor 

de autonomia. (DECI, SCHWARTZ, et al., 1981). 

Os professores que nutrem a necessidade da autonomia em seus alunos nutrem 

suas necessidades psicológicas básicas de autodeterminação, de competência e de pertencer, 

determinantes das modalidades autorreguladas de motivação, já citadas anteriormente. Isso 

torna a sala de aula um ambiente autônomo. No extremo oposto, os docentes que optam por 

um comportamento controlador, transmitem para seus alunos formas comportamentais, 

sentimentos ou de pensamentos, oferecendo incentivos extrínsecos àqueles que se aproximam 

do esperado. (GUIMARÃES e BORUCHOVITCH, 2004). 

 

2.4.3 Necessidade de Fazer Parte de Um Contexto 

 

A terceira necessidade psicológica relacionada à motivação intrínseca é a 

percepção de pertencer ou fazer parte. Consoante Reeve e Sickenius (1994), pesquisas nos 

anos 50 já apontavam que, para um desenvolvimento adequado, as pessoas necessitariam 

sentirem-se amadas e de estabelecer um vínculo afetivo com pessoas significativas. Uma boa 

base familiar assegura um ímpeto de exploração em qualquer fase da vida. Resultados de 

pesquisas indicam que alunos seguros em relação aos seus pais e professores aceitam de 

forma mais positiva os fracassos acadêmicos, são mais autônomos e mais envolvidos com a 

aprendizagem. (DECI, RYAN e WILLIANS, 1996).  

Dessa necessidade, origina-se, também, a preocupação, a responsabilidade, a 
sensibilidade e o apoio nos relacionamentos afetivos. Essa necessidade é importante 
para a aquisição dos regulamentos sociais (normas, regras e valores), pois é pelos 
vínculos com os outros que ocorre a aprendizagem .(DECI e RYAN, 2000). 

 

2.5 Teoria da Integração Organísmica 

 

Como a maior parte das tarefas na vida são motivadas por razões externas, para 

reconhecer a motivação dentro de cada processo, basta questionar se o indivíduo faria esse 
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mesmo trabalho sem receber qualquer tipo de recompensa ou punição por não fazer essa 

atividade. Caso a resposta seja afirmativa, há um caso de motivação intrínseca, caso contrário, 

haverá um exemplo de motivação extrínseca. 

Autores, como Rigby e Deci (RIGBY, DECI, et al., 1992), criticam a dicotomia 

usada nos estudos da motivação intrínseca e extrínseca. Em tais trabalhos, a motivação 

intrínseca está relacionada ao autocontrole e à autonomia. Já a motivação extrínseca está 

relacionada ao controle externo. Aqueles propõem um desenvolvimento contínuo na educação 

da motivação extrínseca indo atingir, se bem explorada, comportamentos semelhantes à 

motivação intrínseca. 

Como as diversas formas de motivação extrínseca, os aspectos ambientais 

promovem ou impedem a internalização ou a integração dos comportamentos motivados,que 

tem sido o foco principal da mini teoria Integração Organísmica. 

Segundo essa teoria, verifica-se que diversas são as possibilidades pelas quais um 

estudante realiza as atividades escolares. As diversas possibilidades estão relacionadas a 

regulações que podem ser internas ou externas. Essas regulações dividem-se em Regulação 

Externa, Regulação Introjetada, Regulação Identificada e Regulação Integrada. 

Na regulação externa, o estudante realiza uma determinada atividade por pressão, 

incentivo ou recompensas. Um exemplo seria o de um estudante que realiza uma tarefa 

objetivando a permissão dos pais para ir a uma festa. 

Na regulação introjetada, o jovem realiza a atividade, não pelo propósito em si 

dela, mas para evitar sentir-se culpado. Por exemplo: imagine um jovem que não quer 

decepcionar os pais, ele faz a atividade não por vislumbrar a aprendizagem propriamente 

dita.Outra possibilidade é a execução das tarefas movida por pontos extras ou vaidades 

pessoais. Pessoas com esse grau motivacional executam as atividades para obtenção de status 

perante a sociedade. 

Na regulação identificada, o indivíduo empenha-se e concretiza atarefa, porque 

identifica a importância de fazê-la. Um aluno que estuda Matemática e Física visando à 

aprovação para uma determinada universidade seria uma ilustração. 

Na regulação integrada, esse que é o nível mais elevado da motivação extrínseca, 

a tarefa é executada pelo estudante uma vez que ele tem uma percepção crescente de sua 

importância e/ou necessidade. Nesse momento, as orientações do professor não são mais 

vistas como fontes de pressão e sim orientações para que o mesmo consiga atingir seus 

objetivos. 



25 
 
Nessa última etapa, no desenvolvimento da motivação extrínseca, surge o caráter 

autônomo e autodeterminado do estudante, maior nível de responsabilidade e confiança de 

que pode controlar os resultados de suas ações. O processamento profundo de informações e a 

criatividade estão presentes, movendo o estudante de forma semelhante à motivação 

intrínseca. 

Existe ainda a “amotivação”, que também vem afetar as ações comportamentais 

dos indivíduos. Esse é um estado motivacional encontrado quando o sujeito não identifica 

bons motivos para realizar determinada atividade, não estando disposto a realizar aquela ação. 

Sendo assim, não entende que tal tarefa lhe traga benefícios, seja por não realizá-la de modo 

satisfatório, seja por qualquer outro motivo que o faça negar a prática da ação. (FONTANA, 

2010). 

 

2.6 Teoria da Avaliação Cognitiva 

 

Essa mini teoria propõe investigar os fatores contextuais que desenvolveriam a 

motivação intrínseca. Para Ryan, Conell e Deci (1995), elaboradores dessa mini teoria, há três 

proposições básicas para a fomentação da motivação intrínseca: 

• Promoção do Locus de Causalidade: Tudo que desperte o desejo do aluno pela 

experimentação vem de encontro à promoção da motivação intrínseca. Basicamente, 

deve-se estimular o locus interno para que haja motivação de qualidade. O professor 

deve buscar atividades que despertem curiosidade e interesse, pois assim o “querer 

fazer” surgirá naturalmente.Atividades baseadas em controles externos (recompensas 

externas ou sanções), por incrementar o locus externo prejudicam a motivação 

intrínseca. 

• Percepção de Competência: Atividades desafiadoras propostas aos alunos podem gerar 

um feedback positivo produzindo um incremento na motivação intrínseca. Já um 

feedback negativo numa atividade para o qual o aluno se dedicou pode gerar um efeito 

contrário. A elaboração de provas, trabalhos e questionários deve primar por conduzir 

o estudante a retornos que sejam condizentes com sua dedicação em sala de aula. 

• Contexto Interpessoal e Intrapessoal: Atitudes de alunos refletem o ambiente em que 

vivem, eles criam valores e sentimentos, comportando-se de acordo com os diversos 

ambientes de convivência. Muitas vezes, os jovens têm um contato maior com os 

professores e colegas de sala do que com a própria família, dessa forma, é importante 

que o professor crie um ambiente saudável e motivador. O contexto interpessoal 
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estuda as formas mais adequadas para que a interação aluno-professor seja a melhor 

possível.Uma vez que a sala de aula se torna harmoniosa e prazerosa, a cooperação 

entre alunos e professores pode despertar a motivação intrínseca.  

 

Como Fatores Interpessoais podemos destacar: 

• Eventos Informativos: Evento fortemente relacionado ao resultado. 

Promovendo feedback para os processos de escolha ou autonomia. Uma vez que o 

resultado da avaliação seja condizente com a nota obtida pelo estudante, uma 

orientação do professor trabalhando as noções de escolha e autonomia pode trazer 

bons resultados. 

• Eventos Controladores: Eventos relacionados à pressão, no sentido de se fazer 

com que o jovem se adeque às normas vigentes.Esses eventos devem ser evitados, já 

que não promovem a sensação de autonomia. 

• Eventos Amotivadores: São eventos livres de informação relevante para os 

resultados, impossibilitando a percepção de competências ou de causalidade pessoal. 

Passar um filme sem um objetivo específico seria um exemplo de evento amotivador. 

 

Relacionado aos Fatores Intrapessoais, destaca-se o interesse como influência 

significativa para aquisição de novos conhecimentos. Uma vez que haja interesse, ocorre o 

que os autores chamaram de “aprendizagem espontânea”, ou seja, obrigações e pressões 

externas são desnecessárias.  

Na perspectiva da Teoria da Avaliação Cognitiva,os autores destacam como 

prejuízo maior para a motivação intrínseca o oferecimento de recompensas pelo simples 

envolvimento do aluno, como habitualmente é feito em muitas salas de aula, atribuindo-se 

pontos extras ou deixando sair mais cedo aqueles alunos que terminaram a tarefa. Segundo 

Stipek (1998),a razão principal para a realização da atividade passa a ser a recompensa, ainda 

que inicialmente o interesse intrínseco fosse suficientemente forte. 

 

2.7 Teoria das Orientações de Causalidade 

 

Há três desses estilos reguladores, propostos por Ryan e Deci (1987).A primeira 

delas é a orientação impessoal, sem regulação; há tendências a comportamentos sem 

orientação intencional. Ou seja, não há um foco, um objetivo, pessoas assim são classificadas 

como amotivadas, sendo assim o nível zero de motivação. Pessoas com alta orientação 
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impessoal tendem à ansiedade e a sentimentos de ineficácia, não acreditando que possam 

mudar o contexto (RYAN, KASSER, et al., 1996). 

Já no segundo estilo regulador proposto, ou seja, a regulação introjetada, o 

comportamento é determinado por um agente externo, as atitudes são dirigidas para obtenção 

de vantagens ou até mesmo para escapar de punições. Esse estilo regulador remete a 

comportamentos com o menor nível de autodeterminação, as pessoas com alta orientação 

controlada, de acordo com Kasser e Ryan (RYAN, KASSER, et al., 1996), tendem a focar-se 

mais no sucesso financeiro, na promoção da autoimagem e na popularidade, podendo agir 

mais em consonância com o que o meio social determina. 

Na orientação autônoma, o comportamento é guiado por interesses pessoais e pela 

motivação intrínseca. Esse estilo regulador engloba a motivação extrínseca com regulação 

identificada, regulação integrada e a motivação intrínseca com a regulação intrínseca. Uma 

pessoa com orientação autônoma tende a ser proativa e focar em temas que lhe pareçam 

interessantes e desafiadores, à consecução de objetivos pessoais, além de apresentar 

convicção de que pode controlar os resultados dos fatos (lócus de controle interno), tem um 

maior nível de responsabilidade com a própria ação (RYAN, KASSER, et al., 1996). 

Observamos que esse estilo regulador apresentou nas pesquisas um indicador positivo de 

saúde mental e bem-estar psicológico. (SHELDON e ELLIOT, 1999) 

O mapa da figura 2, mostrado a seguir, descreve os diversos níveis motivacionais 

estudados na Teoria da Autodeterminação. No caso do estudante desmotivado, não há 

regulação, o mesmo não vê nenhum sentido em executar tarefas ou prestar atenção nas aulas. 

No segundo caso, o aluno motivado extrinsecamente pode ser regulado de diversas formas e, 

de acordo com a STD, professores e pais podem produzir motivação de qualidade gerando 

uma regulação identificada ou integrada. No último nível, surge a motivação intrínseca, o 

desejo de executar as tarefas e aprender fazem, cada vez mais, parte do próprio estudante. 
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Figura 2 - Tipos de motivação 

 
Fonte:(RYAN e DECI, 1985). 

 

Em linhas gerais, pode-se dizer que a mini teoria das Necessidades Básicas é 

voltada para a compreensão das necessidades psicológicas básicas, como a necessidade de 

autonomia de competência e de pertencer. A mini teoria Avaliação Cognitiva analisa o 

impacto dos eventos externos na motivação. A mini teoria Integração Organísmica concentra-

se no estudo da motivação extrínseca e no grau de sua internalização. Já a mini teoria 

Orientações de Causalidade é voltada para explicar as diferenças individuais nas orientações 

para o controle ou autonomia.(BORUCHOVITCH, 2008). 

 

2.8 A Motivação na Escola 

 

A aprendizagem dos jovens é tema central de diversos estudos acadêmicos, pensa-

se em diversas formas para promover o ensino de qualidade, no entanto, o que mais se ver nas 

salas de aulas são alunos dispersos, alguns usando aparelhos eletrônicos, outros dormindo ou 

com o pensamento distante, de qualquer forma, o interesse pelo que é dito pelo professor é 

praticamente inexistente. Um dos fatores cruciais para o processo de aprendizagem e que por 

esse motivo não deve ser ignorado é a motivação. 

 
A motivação os leva a uma escolha, investigam, fazem iniciar um comportamento 
direcionado a um objetivo, como o de prestar atenção ou fazer o dever de casa. Além 
disso, e não menos importante,asseguram a sua persistência, dado que emergem no 
percurso não obstáculos, fracassos, bem como outros motivos concorrentes que 
tentam a pessoa a interromper ou a mudar o curso da ação. (STIPEK, 1998). 
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No entanto, os diversos níveis de motivação e alguns fatores podem influenciar 

bastante o estado motivacional de um jovem. De acordo com Monique Boekaerts (2002), as 

crenças e experiências vivenciadas pelos alunos no convívio social, seja em sala de aula, seja 

na família, são fatores relevantes. Isso pode tornar-se uma fonte motivadora para a 

aprendizagem, ou levá-la ao fracasso.  

Por exemplo, sobre o ensino de poesia, um aluno poderia dizer: não vejo qualquer 

utilidade em termos de aprendizagem no ensino de poesia. Outro poderia pensar: ler poemas é 

a atividade mais agradável da escola. 

É importante que o professor tenha uma ideia clara das crenças e experiências 

vivenciadas pelos seus estudantes. Um jovem que tenha o sonho de ser piloto ou projetista de 

avião, muito provavelmente estará motivado para estudar Matemática e Física.  

Segundo Monique Boekaerts (2002), na Série Práticas Educativas, desenvolvido 

pela Academia Internacional de Educação, os alunos que valorizam novas competências 

estabelecem crenças motivadoras favoráveis, os mesmos percebem e têm interesse em praticar 

essas competências. Caso o aluno queira ser engenheiro e perceba que, para isso, deverá saber 

Matemática e Física, é provável que ele estude essas disciplinas com afinco, buscando atingir 

o seu objetivo final: estudar e compreender a engenharia. 

O professor, almejando motivar os seus alunos, pode relacionar conteúdos da sua 

disciplina com fatos ocorridos de grande repercussão. Um exemplo: na tragédia ocorrida na 

boate Kiss, poder-se-ia mencionar a técnica informada pelos bombeiros e relacioná-la com 

conhecimentos de Física; em caso de incêndios em ambientes fechados, o correto é fugir 

deslocando-se o mais agachado possível, para evitar a inalação do monóxido de carbono, já 

que os gases aquecidos, por serem menos densos, tendem a subir em relação aos menos 

densos, ocupando dessa forma, a parte superior do recinto.  

Outro fator importante: os alunos necessitam de encorajamento e feedback sobre a 

maneira de desenvolver estratégias motivadoras, por exemplo, um jovem que deteste o uso de 

dicionários e o estudo de línguas estrangeiras, o que fazer com ele? Uma saída seria encorajá-

lo a mandar uma carta para algum estudante de outro país relatando fatos do seu interesse. Ou 

seja, o professor pode e deve-se tornar um agente motivador. (RYAN, DECI e CONNELL, 

1995). 

Segundo Bzuneck (2009),o professor como agente motivador é essencial no 

processo educacional, no entanto, algumas crenças errôneas devem ser abandonadas, uma das 

crenças mais difundidas é a de que os professores pouco podem fazer pela motivação dos 

alunos, já que as condições para um ensino eficiente são totalmente adversas.   
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São rotineiras as reclamações feitas pelo corpo docente de várias instituições de 

ensino como a falta de estrutura das escolas, a competição entre as mídias sociais e o 

conteúdo apresentado, desestrutura familiar, dentre outros motivos funcionam como uma 

espécie de blindagem para muitos professores não participarem de forma efetiva no processo 

motivacional de suas turmas.  

Segundo Stipek (1998), é preciso que o professor conheça os mecanismos 

psicológicos ligados à motivação como a necessidade de autonomia, desejo de pertencer a um 

grupo ou mesmo a aspiração por competência sendo esses fatores determinantes na motivação 

estudantil podendo, dessa forma, usar estratégias adequadas. 

Para chegarem a experimentar êxito na tarefa de motivar os alunos, os professores 

não podem contar apenas com o senso comum ou com a intuição. Tome-se como exemplo o 

uso do elogio ou da crítica em sala de aula. Intuitivamente, as pessoas podem achar que o 

elogio é sempre benéfico à autoestima e favorece a motivação, e a censura prejudica a 

autoestima e a motivação. Ora, pesquisas mostram que os efeitos do elogio e da censura, às 

vezes, têm efeitos contrários ao que aparece nessa suposição. Há casos em que o elogio é 

contraproducente e a censura incrementa a motivação. (SCHUNK, MEECE e PINTRICH, 

2008). 

Alguns questionamentos podem ser úteis como: o estudante tem interesse naquele 

assunto? Ele vê a tarefa como desafiadora, mas ao seu alcance? Que expectativa o jovem 

apresenta diante daquela tarefa, aprender com ela ou simplesmente de concluí-la e entregá-la? 

Em sala de aula, os efeitos imediatos da motivação do aluno consistem em ele 

envolver-se ativamente nas tarefas, tal envolvimento consiste em esforçar-se para conseguir 

aprender e realizar as tarefas, em contrapartida, o aluno desmotivado é aquele que não quer 

investir tempo e esforço na realização das tarefas para obter uma aprendizagem significativa.  

Note que não deve ser ignorada a motivação por motivos errados, já que a ela não 

promove bons resultados, por exemplo: o aluno que realiza rapidamente a tarefa com o intuito 

de ser liberado para outras atividades que ele considera mais prazerosas, ou ainda o aluno que 

se preocupa em obter boas notas apenas por medo de parecer incompetente perante os seus 

colegas ou por medo de uma reprovação. Há ainda os que estudam apenas para conseguir 

rapidamente o diploma de conclusão do curso. 

É de conhecimento geral que os alunos normalmente não estão motivados para o 

estudo da Física, Monique Boekaerts (2002) sugere formas eficazes para motivar os alunos, a 

saber: trazer tarefas e atividades com aplicações potenciais fora da sala de aula; aplicar listas 

de exercícios que sejam desafiadoras, mas que possam ser realizadas;fornecer um feedback da 
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evolução dos alunos, gerando uma sensação positiva com relação à aquisição de novos 

conhecimentos. 

Larson, Ham e Rafaelli (1989) aplicaram uma pesquisa para verificar em que 

situação do dia a dia jovens de diferentes escolas diziam sentir-se motivados intrinsecamente. 

Foram estabelecidas quatro situações de convivência nos seguintes ambientes: sala de aula, 

ambiente familiar, estar na presença de amigos ou ficar sozinho. O estudo expôs resultados 

negativos nas escolas durante as aulas e isso não é motivo de espanto, já que, em geral, elas 

não trabalham a motivação dos alunos intrinsecamente. As escolas, na maioria das vezes, 

visam apenas à transmissão de conteúdo, à avaliação do conhecimento através de notas, dando 

ênfase às motivações extrínsecas de baixo escalão.  

Buscando solucionar os problemas motivacionais dos estudantes, muitos professores 
frequentemente lançam mão de recompensas externas com o objetivo de atraí-los 
para as atividades e tarefas solicitadas. (LEPPER e CORDOVA, 1992). 

 

Newby (1991) realizou uma pesquisa buscando descobrir as estratégias 

motivacionais usadas por professores iniciantes e verificar as respostas a esses 

encorajamentos dadas pelos estudantes. Percebeu-se que 58% das estratégias utilizadas não 

estavam diretamente relacionadas às tarefas propriamente ditas. A opção pelas recompensas 

externas, como promessas, ameaças, administração de algo almejado pelos jovens, não os 

tornam mais motivado intrinsecamente. Algumas alternativas são mais eficazes para o 

direcionamento motivacional correto do estudante, por exemplo: chamar a atenção para o 

conteúdo em si, destacar sua relevância para a vida do aluno, despertar a curiosidade, 

diversificar as propostas de atividades. Assim, o uso de vídeos contextualizados apresenta-se 

como uma alternativa viável. 

Salisbury-Glennon e Stevens(1999) relatam que, por desconhecimento, muitos 

professores acreditam que a única maneira de manter um nível satisfatório de interesse dos 

alunos é através de pressões externas ou recompensas, já que, de acordo com o senso comum, 

a verdadeira motivação é algo que surge interiormente. 

No entanto, resultados de pesquisas têm demonstrado inúmeros problemas com 

relação às recompensas externas em situações escolares. Dentre eles, destacamos alguns mais 

relevantes: 

• As recompensas utilizadas em sala de aula não têm o mesmo valor para todos os 

alunos. Avaliações, por exemplo, podem ser percebidas de modo diferente de acordo 

com suas expectativas de desempenho. 
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• A dificuldade de tornar o ganho de recompensas compatíveis com comportamentos 

padronizados. É difícil um professor descobrir quando um aluno está esforçando-se 

para compreender um assunto e, então, gratificá-lo. 

• O efeito reduzido das recompensas. O professor só terá o comportamento “ideal” até a 

conquista, por parte dos alunos, da recompensa. Ou seja, acaba por virar um círculo 

vicioso. 

• Não é possível determinar se houve ou não influência de outros fatores intrínsecos ou 

extrínsecos. O comportamento dos alunos é devido à junção de diversos fatores como 

emoções e racionalismo. Como determinar, então, se determinado comportamento foi 

resultado da recompensa ou de outros fatores? 

• Há uma concorrência injusta entre as recompensas sinalizadas pela escola e os 

reforçadores naturais que acompanham outros comportamentos como passear, jogar 

videogame, assistir à televisão, estar com os amigos, dentre outros. 

• O professor não consegue controlar totalmente as estratégias utilizadas pelos alunos 

para a execução das tarefas, ou seja, os estudantes podem conquistar recompensas ou 

escapar da punição sem esforço algum. 

• Há um prejuízo potencial para o desenvolvimento da motivação intrínseca quando se 

usam estratégias extrínsecas. Esse último aspecto tem gerado certas polêmicas e 

muitas investigações.(GUIMARÃES e BORUCHOVITCH, 2004). 

 

2.9 Formas de Medição da Motivação 

 

Os pesquisadores Vallerand, Blais, Briere e Pelletier desenvolveram um 

instrumento denominado Echelle de Motivation em Education (EME) com o objetivo de 

mensurar a motivação de estudantes universitários. (VALLERAND, BLAIS, et al., 1998). 

Essa escala EME foi traduzida para o português e devidamente adequada. Ela 

passou a se chamar Escala de Motivação Acadêmica (EMA). Os resultados das pesquisas 

permitem concluir que esse instrumento se constitui de uma forma válida, exata, confiável e 

cientificamente aceita para mensurar a motivação na aprendizagem. (SOBRAL, 2003). 

A versão brasileira foi criada em 2008. Como forma de validação, foi realizado 

um levantamento das propriedades psicométricas da Escala de Motivação Acadêmica (EMA) 

com um grupo de universitários. As respostas variavam numa escala de 1 (nada verdadeiro) 

até 7 (totalmente verdadeiro). No entanto, por mais que essa escala psicométrica seja 
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comprovadamente eficiente e aceita no mundo acadêmico, elas verificam a motivação do 

estudante de forma geral. (GUIMARÃES e BZUNECK, 2008). 

Na tabela 1 temos o questionário desenvolvido em 2008. 

Tabela 1 - Questionário - EMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (GUIMARÃES e BZUNECK, 2008). 

Sinceramente, eu não sei por que venho à universidade. 

Eu realmente sinto que estou perdendo meu tempo na universidade. 

Eu já tive boas razões para vir à universidade. 

Eu não vejo por que devo vir à universidade . 

Eu não sei, eu não entendo o que estou fazendo na universidade. 

Eu não vejo que diferença faz vir à universidade. 

Venho à universidade porque acho que a frequência deve ser obrigatória 

Venho à universidade para não receber faltas.  

 

Venho à universidade porque a presença é obrigatória 

Venho à universidade para conseguir o diploma. 

Venho à universidade para não ficar em casa. 

Venho à universidade porque enquanto estiver estudando não preciso 

trabalhar. 

Ver meus amigos é o principal motivo pelo qual venho à universidade. 

Venho à universidade para provar a mim mesmo que sou capaz de me formar. 

Venho porque é isso que esperam de mim. 

Para mostrar a mim mesmo que sou uma pessoa inteligente. 

Venho à universidade porque quando eu sou bem sucedido me sinto 

importante. 

Porque quero mostrar a mim mesmo que posso ser bem sucedido nos meus 

estudos. 

Quero evitar que as pessoas me vejam como um aluno relapso. 

Porque a educação é um privilégio. 

Porque o acesso ao conhecimento se dá na universidade. 

Porque estudar amplia os horizontes. 

Venho à universidade porque é isso que escolhi para mim. 

Porque para mim a universidade é um prazer. 

Porque gosto muito de vir à universidade. 



34 
 

2.10 Audiovisual 

 

As artes visuais estão presentes desde os primórdios da vida humana. Nossos 

antepassados usavam as pinturas rupestres como forma de representação e comunicação com 

seus pares. Situações corriqueiras, animais e até mesmo eventos de natureza religiosa eram 

retratados nas pinturas. 

Não é de hoje que as imagens exercem um grande poder nas pessoas, o conhecido 

ditado popular: “Uma imagem vale mais que mil palavras!”faz muito sentido. Baseado nisso, 

professores podem e devem utilizar filmes por muitos motivos: para enriquecer o conteúdo 

das matérias, para introduzir novas linguagens à experiência escolar, para motivar os alunos 

para certo tipo de aprendizagem, para o desempenho de determinada função, para o 

entretenimento.  

Marília Franco (1997) afirma que uma das principais fontes de informação é a 

televisão. Dessa forma, a linguagem audiovisual tem uma grande influência no 

desenvolvimento da formação da visão de mundo pelas novas gerações. Isso também 

influencia a forma de expressão de jovens e crianças. Frases curtas, elipses, a não linearidade 

na expressão do pensamento são algumas articulações expressivas que as novas gerações vêm 

exercitando, produzindo perplexidade e incompreensão por parte de pais e professores. Sendo 

assim, para que haja uma redução no modo de ver o mundo entre as novas e as antigas 

gerações, é de extrema importância que o professor adote os recursos áudio visuais.  

No entanto, para enriquecer as aulas com vídeos, o professor deve vencer uma 

série de desafios e preconceitos. Algumas frases são bem conhecidas pelo corpo docente, 

seguem algumas dessas: 

• Professor que passa filminho gosta de matar as aulas. 

• Os alunos gostam de filmes para aproveitar a sala escura e dormir. 

• Os filmes educativos são muito chatos. 

• Eu não entendo nada de tecnologia, usando um giz e a lousa os alunos entendem 

perfeitamente. 

 
A escola especializou-se em dizer coisas que a criança considera certas, mas não 
reais (à margem do plano do sentido, não significativas para a vida) enquanto que a 
televisão lhe dá coisas reais, embora nem sempre certas. Aceitar este paradoxo é 
natural para as novas gerações. A escola aceitou esta pouco construtiva divisão. (...) 
Deixa assim toda a tecnologia dos novos meios e sistemas simbólicos e a do 
sentido(a realidade, o saber vinculado à ação) para a cultura extra escolar. (LITWIN, 
1997). 
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Essa visão negativa dos filmes foi construída, ao longo de anos,pelo mau uso dos 

recursos audiovisuais. Uma boa preparação do uso de vídeos aliada a um plano de aula 

consistente é fundamental para o sucesso dessa empreitada. 

Para Marília Franco (1997), a pergunta a ser feita pelo educador dever ser:o que 

eu tenho competência para ver nesse vídeo?A partir daí, o vídeo torna-se um agente de novas 

descobertas. 

E qual o principal papel da escola? Não seria reconhecer e desenvolver o potencial 

dos jovens? O corpo docente pode e deve sempre que possível orientar a sua prática 

pedagógica visando ao desenvolvimento de competências através dos diversos meios 

disponíveis. 

Alinhada a essa forma de pensar, surgem os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN)3, direcionados ao Ensino Médio. (MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 

1998). 

O Ensino Médio é a etapa final de uma educação de caráter geral, afinada com a 
contemporaneidade, com a construção de competências básicas, que situem o 
educando como sujeito produtor de conhecimento e participante do mundo do 
trabalho, e com o desenvolvimento da pessoa, como “sujeito em situação” – 
cidadão. (MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 1998). 
 

Ainda de acordo com o PCN: o Ensino Médio, como parte da educação escolar, 

deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social (Art.1º § 2º da Lei nº 9.394/96). 

Em suma, a lei prevê: 

• A formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à 

integração de seu projeto individual ao projeto da sociedade em que se situa. 

• O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 

desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 

• A preparação e orientação básica para a sua integração ao mundo do trabalho, com as 

competências que garantam seu aprimoramento profissional e permitam acompanhar 

as mudanças que caracterizam a produção no nosso tempo. 

• O desenvolvimento das competências para continuar aprendendo, de forma autônoma 

e crítica, em níveis mais complexos de estudos. 

O PCN corrobora a forma de promover a educação com a Unesco (Organização 

das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura). De acordo com ela, existem quatro 

eixos estruturais na educação para a sociedade contemporânea, são eles: 

                                                 
3 PCN - Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio são o resultado de meses de trabalho e de 
discussão realizados por especialistas e educadores de todo o país. 
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• Aprender a conhecer: o aumento dos saberes que permite compreender o mundo 

favorece o desenvolvimento da curiosidade intelectual, estimula o senso crítico e 

permite compreender o real, mediante a aquisição da autonomia na capacidade de 

discernir. 

• Aprender a fazer: o desenvolvimento de habilidades e o estímulo ao surgimento de 

novas aptidões tornam-se processos essenciais, na medida em que criam as condições 

necessárias para o enfrentamento das novas situações que se colocam. Privilegiar a 

aplicação da teoria na prática e enriquecer a vivência da ciência na tecnologia e dessas 

no social passa a ter uma significação especial no desenvolvimento da sociedade 

contemporânea. 

• Aprender a viver: trata-se de aprender a viver juntos, desenvolvendo o conhecimento 

do outro e a percepção das interdependências, de modo a permitir a realização de 

projetos comuns ou a gestão inteligente dos conflitos inevitáveis. 

• Aprender a ser: a educação deve estar comprometida com o desenvolvimento total da 

pessoa. Aprender a ser supõe a preparação do indivíduo para elaborar pensamentos 

autônomos e críticos e para formular os seus próprios juízos de valor, de modo a poder 

decidir por si mesmo, frente às diferentes circunstâncias da vida. Supõe ainda exercitar 

a liberdade de pensamento, discernimento, sentimento e imaginação, para desenvolver 

os seus talentos e permanecer, tanto quanto possível, dono do seu próprio destino. 

(UNESCO, 2010). 

O usos dos diversos recursos audiovisuais, se feito de forma eficiente se alinham 

aos objetivos do PCN e da Unesco. Esses recursos podem ser uma ótima ferramenta 

educacional, pois estimulam os jovens usando o poder da imagem, do movimento, da fala, do 

ritmo, bombardeando o estudante de informações e levando-o a um mundo de descobertas, 

indagações e curiosidades. As diversas formas de acesso à mente, promovidas pelos vídeos e 

documentários, através de cenas relacionadas à vivência do estudante bem como as 

simulações advindas da computação gráfica têm grande valor educacional.  

O trabalho com a linguagem áudio visual em sala de aula,os produtos de 
comunicação audiovisual, por privilegiarem o contato estético com o receptor, tem 
um alto potencial de estimular todo esse conjunto de competências sensíveis e 
cognitivas. O espectador pode ficar numa espécie de transe sensório cognitivo ao 
terminar de ver o mais simples vídeo. Esse estado pode representar a melhor 
plataforma de lançamento para a viagem do conhecimento, mas precisamos estar 
absolutamente conscientes de que os mapas que guiarão essa viagem são pessoais e 
intransferíveis, mas as rotas individuais cruzam‐se e tangenciam‐se umas com as 
outras. (FRANCO, 1997). 
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As diversas linguagens encontradas nos vídeos têm o poder de despertar o 

interesse e a curiosidade, promovendo o locus interno da causalidade.Conforme Moran 

(1994), a eficácia da comunicação através de vídeos é justificada pela superposição de 

linguagens totalmente diferentes. Em um mesmo vídeo, teremos imagens, fala e movimento. 

Em consonância, o não ver equivale a não ser, a não acontecer.  

O conhecimento, na perspectiva dos pesquisadores mais avançados sobre a mente 
humana, não é fragmentado, mas interdependente, interligado, Inter sensorial. O 
conhecimento é sinérgico, do cérebro integral, que expressa a unidade cérebro-
mente-corpo. Podemos observar diferenças de ênfase, de caminhos para acesso ao 
conhecimento, de sua expressão, mas não estão isolados. (MORAN, 1994). 

 

Um evento mostrado através de imagens e palavras ganha força na mente. 

Situações e experiências nas diversas áreas do conhecimento humano perdem a força por não 

terem sido valorizadas através da linguagem audiovisual. Ainda que o professor esteja 

tratando de um tema interessante, o uso de recursos audiovisuais facilita a comunicação.Ou 

seja, se oferecermos a oportunidade de uma troca dinâmica e rica entre os alunos, desses 

primeiros contatos com a Física, abrir-se-á um leque de oportunidades para o estímulo 

motivacional de qualidade.  

Um professor ao falar da pressão atmosférica pode usar a equação de Clayperon4 e 

achar que foi o suficiente, no entanto, se ele falar de como a pressão atmosférica está 

relacionada à escalada de montanhas ou à aviação, o interesse do estudante certamente 

aumentará. Se o docente apresentar vídeos sobre esses temas, o aluno sentir-se-á mais 

próximo dessas realidades, através das feições dos alpinistas ou do desespero dos passageiros 

devido a uma despressurização violenta, é provável que ocorra o despertar da atenção pela 

curiosidade. 

Em resumo, a curiosidade é inerente às pessoas. A necessidade de entender e 

interagir com tudo que nos cerca é uma necessidade básica. O professor ao falar e mostrar 

histórias pode fazer do momento da sua aula algo bastante proveitoso. O audiovisual vem 

reforçar e estreitar a relação entre os jovens e o mundo que os cerca e também mundos 

distantes. 

Está claro para diversos pesquisadores que o audiovisual é um instrumento 

poderoso no processo de aprendizagem. O mesmo pode e deve ser inserido em diversos 

momentos e com uma determinada finalidade no ensino de qualquer disciplina, seja da área de 

humanas, seja da área de exatas. 

                                                 
4A equação de Clapeyron relaciona as variáveis de estado de um gás com a massa da substância gasosa como 
variável, durante um processo de transformação gasosa.  
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Milton José de Almeida (2004) afirma que a transmissão eletrônica de 

informações em imagem-som propõe uma maneira diferente de inteligibilidade, sabedoria e 

conhecimento, como se acordássemos algo adormecido em nosso cérebro para entendermos o 

mundo atual, não só pelo conhecimento fonético-silábico das nossas línguas, mas pelas 

imagens-sons também. 

No momento da escolha dos vídeos, o professor deve primeiramente atentar para 

o nível sociocultural do estudante,uma vez que experimentos relacionados ao cotidiano do 

estudante são mais significativos e mais facilmente internalizados.Por exemplo, poder-se-ia 

argumentar aqui que a segunda lei de Newton é a mesma na Inglaterra, no Afeganistão e no 

Brasil e que, portanto, um filme mostrando a segunda lei é universal. Essa lei é a mesma em 

toda parte, é claro, mas a forma como é enunciada e como se relaciona com os outros 

elementos da cultura, não. Qual o significado de um filme mostrando o efeito da atração 

gravitacional sobre um satélite na órbita da Terra, mostrado para exemplificar as ditas leis de 

Newton, para uma população de meio rural, onde a única televisão é a do posto de ensino à 

distância?O professor deve ter em mente, quando utiliza recursos audiovisuais, qual é a 

realidade cultural a partir da qual foi construída a obra que vai ser exibida, qual é a sua 

própria formação cultural e o modo como essas duas vertentes se relacionam. 

Diante do exposto, pode-se fazer um elo entre a promoção da motivação e o uso 

de recursos audiovisuais. Relembrando a Teoria das Necessidades Básicas, subteoria 

embasada na Teoria da Autodeterminação, pode-se perceber que os vídeos têm um importante 

papel no incentivo à motivação. Dentre eles: 

• O uso dos vídeos contextualizados e dentro da realidade cultural dos estudantes em 

sala de aula promove a necessidade de competência, ou seja, a procura por entender o 

mundo ao seu redor. 

• O incentivo ao debate origina a necessidade de pertencer a um contexto ou se sentir 

parte dele.  

• A curiosidade ao perceber a relação entre a Ciência e temas esportivos, cotidianos ou 

tecnológicos promove o locus de causalidade interna (necessidade de autonomia), uma 

vez que o estudante opte por querer aprender aquele assunto. 

Pode-se também promover a Motivação Extrínseca, pois os questionários 

aplicados após a exibição dos vídeos são permeados de perguntas desafiadoras, com 

questionamentos interessantes. Trata-se da Regulação Introjetada: “Envolvo-me porque acho 

importante fazê-lo”. Ainda por cima podem fornecer um ótimo feedback. 
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É importante salientar que, para que haja bons resultados, os recursos audiovisuais 

devem ser usados de forma criteriosa para que sejam eficientes e úteis. Seguem algumas 

sugestões de como esses recursos podem ser utilizados: 

• O recurso audiovisual não é um substituto para a falta de tempo para preparar uma 

aula. 

• O professor deve sempre olhar e analisar o filme antes dos alunos. 

• Sempre verifique o equipamento antes do uso. 

• Tenha caminhos alternativos para a sua atividade, caso um imprevisto ocorra como 

falha do equipamento ou queda de energia. 

• O ideal é termos uma sala reservada para as aulas que envolvam recursos audiovisuais. 

Nesse caso, a tela pode ficar no centro com as cadeiras dispostas em semicírculo, com 

móveis adequados para o vídeo, a televisão, o projetor de slides, etc. 

Quanto à apresentação de filmes, é preciso que o professor esclareça para a turma 

os principais tópicos a serem verificados, ou seja, um resumo do que vai ser visto, apontando 

os pontos importantes. Esse trabalho é fundamental para dirigir a atenção dos alunos. Sem 

essa base, quem garante que os alunos olhem para os pontos que o professor quer chamar a 

atenção? 

Programe uma atividade de discussão e análise do que foi mostrado para 

imediatamente após a apresentação. 

Um pequeno questionário pode ser fornecido ao aluno como forma de fixar o que 

foi visto durante a aula, a saber: 

• A que fenômeno(s) se refere o filme? 

• Quais são os principais conceitos abordados? 

• Que teorias e leis são apresentadas ou embasam as conclusões apresentadas? 

• Que hipóteses são levantadas pelos autores para explicar o fenômeno apresentado e 

responder à questão básica? 

• Que dados o filme apresenta para sustentar as suas hipóteses? 

• Quais as conclusões a que chega o filme? Que resposta(s) apresenta(m) para a questão 

básica? 

• Para que serve o conhecimento adquirido? 

Como já foi mencionado anteriormente, conhecer a cultura regional dos 

estudantes é um ponto de partida que não deve ser ignorado pelo corpo docente. 
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Atualmente, a velocidade de conexão da internet permite que vídeos, músicas, 

filmes e jogos sejam vistos inclusive em tempo real. O site youtube disponibiliza um acervo 

de assuntos variáveis, que vão desde as últimas descobertas da ciência até situações do 

cotidiano de uma pessoa desconhecida, ou seja, fazendo um bom trabalho de pesquisa, esse 

site pode ser uma ótima ferramenta no processo de aquisição do conhecimento. Com 

perseverança e dedicação, o uso de dispositivos eletrônicos pode auxiliar, e muito, o processo 

de aprendizagem. 

 

2.11 Trabalhos Relevantes - O Estado da Arte 

 

Conforme visto anteriormente, a motivação além de ser um fator de grande 

importância vem ganhando destaque em todas as áreas do ensino. No entanto, poucas são as 

pesquisas que tratam da motivação associada ao ensino de Física. A literatura revela que os 

esforços nesse sentido ainda são raros. Autores como Pintrich e DeGroot (2015) recomendam 

que os estudos motivacionais atendam às exigências e particularidades de cada disciplina. 

Mesmo sendo uma visão generalizada, esses estudos podem ser utilizados como base para a 

realização da análise motivacional dos estudantes voltada especificamente ao processo de 

ensino-aprendizagem em Física. 

Na literatura existente sobre o assunto, tem destaque o trabalho realizado por 

Alcides Goya, Aloyseo Bzuneck e Sueli Guimarães(2008). Ele mostra os resultados de um 

estudo cujo objetivo seria medir as crenças e a eficácia dos professores de Física do ensino 

médio e a motivação dos alunos para aprender Física. Eles elaboraram um questionário com 

vinte itens e apreciaram dois aspectos distintos das crenças dos professores: senso de eficácia 

pessoal e senso de eficácia do ensino. Já com os alunos, foi analisada amotivação para 

aprender física e estratégias pessoais de estudo dessa disciplina. Da análise dos resultados, 

chegou-se à conclusão de que a crença dos professores, na obtenção de bons resultados, é um 

fator importante, mas não o suficiente. No entanto, conforme os próprios autores, a pesquisa 

não teve um caráter abrangente sobre a motivação. Os mesmos sugerem que novos estudos 

dão continuidade em busca de um conhecimento mais completo. (GOYA, BZUNECK e 

GUIMARÃES, 2008). 

Destaca-se também o trabalho de Alberto Antônio Mees, que trata da motivação 

para o ensino de Física voltado para alunos do 90 ano com o uso do tema Astronomia. Nele, 

são sugeridas algumas intervenções para promover a motivação do aluno, dentre elas: 

avaliação do conhecimento, uso da informática como apoio e visitas ao planetário.Essas 
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iniciativas de fato promovem a motivação, no entanto, o termo motivação, nesse caso, foi 

usado na forma mais coloquial uma vez que no referido trabalho não haja citação de uma 

Teoria Motivacional sólida. (MEES, 2003). 

Pouco são os trabalhos que apresentem uma grande relevância e que tenham uma 

grande profundidade dentro do tema aqui abordado. Porém, mesmo sendo superficiais, esses 

esforços são válidos. Já prevendo essas dificuldades, Brophy, sem sugerir uma escola 

motivacional específica, recomenda que os professores enquanto educadores e objetivando 

atingir uma aprendizagem significativa devem primar por:  

Buscar o desenvolvimento e a manutenção da motivação para aprender com as 
atividades acadêmicas. Isto é, devem fazer com que os alunos considerem tais 
atividades significativas e merecedoras de envolvimento, buscando obter com elas 
os benefícios de aprendizagem.(BROPHY, 1998). 
 
 

A pesquisa para a seleção dos trabalhos relacionados com o tema aqui abordado 

revelou poucas iniciativas de pesquisadores no que se refere ao estudo da motivação voltada 

para o ensino de Física. Diante desse contexto, esta pesquisa insere-se como algo inovador, 

uma vez que propõe a aplicação da Teoria da Autodeterminação durante as aulas de Física, 

buscando, através de vídeos contextualizados e promoção de debates, motivar positivamente 

os diversos alunos e, em seguida, a verificação através de questionário e observações do 

resultado obtido. Existe também a possibilidade de aplicá-la em turmas de nível superior. 

Uma vez que a STD seja trabalhada por uma equipe de professores, será possível verificar o 

estado motivacional dos estudantes ao longo do curso. 
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3 METODOLOGIA 

 

A proposta do presente trabalho é ensinar Física usando como subsídios os vídeos 

disponibilizados no youtube com cenas que retratem situações corriqueiras associando a isso o 

debate científico em torno dessas apresentações, visando a uma participação mais ativa dos 

discentes promovendo um ambiente interativo para os mesmos. Acredita-se que uma mudança 

no estado motivacional pode ser vivenciada pelos jovens, uma vez que eles percebam as Leis 

da Física inseridas nos filmes. 

O objetivo deste capítulo é apresentar a metodologia empregada no presente 

trabalho, qualificando o grupo amostral utilizado. Temos também a definição dos conteúdos 

de Física contemplados na aplicação da pesquisa e os procedimentos utilizados na coleta dos 

dados. 

 

3.1 Metodologia Utilizada na Pesquisa 

 

Como foi discutida em capítulos anteriores, a motivação intrínseca está 

relacionada ao prazer de fazer, à curiosidade e à vontade de entender sempre mais de um 

determinado assunto. Já a motivação extrínseca está relacionada às pressões externas, sejam 

familiares, do círculo social ou mesmo pessoais. Diante disso, o aluno empenha-se para 

demonstrar suas potencialidades. É relevante salientar que um tipo de motivação não exclui 

ou anula a outra e que, na verdade, geralmente se apresentam como um continuum. A 

motivação depende também dos objetivos pessoais de cada um. Ou seja, uma mesma pessoa 

pode está extremamente motivada para uma determinada tarefa e desmotivada para outras. 

Dessa forma, a proposta deste trabalho é analisar os resultados da aplicação e eficiência dos 

conhecimentos teóricos aqui apresentados no ensino de Física. 

Com o objetivo de gerar curiosidade e motivação no que se refere aos conteúdos 

de Física, foram realizados alguns encontros com alguns alunos selecionados, aplicando a 

metodologia proposta. 

A metodologia foi aplicada em alunos do IFRN (Instituto Federal do Rio Grande 

do Norte), campus Pau dos Ferros, cidade localizada a 156 km de Mossoró. Os mesmos 

estavam cursando o 2º ano do curso técnico integrado em Alimentos. Isso é, a formação 

básica e o ensino técnico são vistos concomitantemente e,ao final de quatro anos, o aluno 

apresenta um TCC (trabalho de conclusão de curso). Muitos dos pais desses alunos sequer 
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possuíam ensino fundamental. Ou seja, eram estudantes com pouca bagagem matemática e 

que estavam tendo, naquele ambiente, o primeiro contato com a Física.  

Diversas são as barreiras encontradas por alunos nesse contexto. Essas barreiras 

vão desde dificuldades com cálculos, problemas de interpretação, alcoolismo e drogas na 

família, violência doméstica até contratempos relacionados à distância e ao deslocamento na 

zona rural. Diante de tantos obstáculos vivenciados pelos estudantes, sentia-me na obrigação 

de motivá-los da melhor forma possível. Uma vez que o professor conhece mais de perto a 

realidade de tantos jovens, o sentimento de responsabilidade e o desejo de realizar um bom 

trabalho só aumentam. 

Durante a pesquisa, foram ministradas algumas aulas de Física para esses alunos, 

onde foram selecionados e mostrados alguns temas dentro da metodologia proposta para 

posterior análise dos resultados. Essas aulas tinham duração média de 1h30min. 

O tema abordado durante a primeira aula foi Termologia. Inicialmente foram 

feitos alguns questionamentos relacionando o tema da aula a assuntos e fatos do cotidiano da 

turma. Referente à aula de Termologia, seguem abaixo alguns dos questionamentos 

motivadores: 

• O que vocês acham do clima de Pau dos Ferros? 

• Que fatores podem influenciar a temperatura? 

• Sentir calor e sentir frio, o que significa isso? 

• Por que ,quando estamos com febre, sentimos frio? 

• O que se deve fazer para baixar a temperatura corpórea em caso de febre? 

• Qual a função de um ventilador? 

• Por que sentimos frio em Pau dos Ferros à noite? 

• Qual a função de um cobertor durante uma noite fria? 

Depois de um debate que durava em média vinte minutos, foram apresentados 

vídeos disponíveis no youtube. Esses vídeos de curta duração foram selecionados de forma 

bastante criteriosa. Os mesmo tinham que ser contextualizado, dinâmicos e com um bom 

apelo visual, para representar,de forma eficiente, os tópicos discutidos em sala de aula. A 

seguir, foi dada uma explicação expositiva conectando as diversas perguntas introdutórias, 

descritas no parágrafo anterior, ao conteúdo propriamente dito. 

Foi elaborada para cada aula uma lista contendo perguntas desafiadoras sobre o 

tema. Essa lista seria respondida após a apresentação dos vídeos. Como forma de garantir um 

maior entendimento, uma melhor interpretação e melhor fixação do conteúdo, os vídeos eram 
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apresentados por uma segunda vez. Somente após esse momento, os estudantes respondiam às 

questões da lista elaborada. Com isso, tínhamos uma maior garantia de sucesso no processo. 

O debate entre os alunos, a conversa entre professor e estudante bem como o uso 

de vídeos contextualizados visavam, sobretudo, propiciar uma atmosfera onde o jovem se 

sentisse aceito, que o medo de errar diminuísse e a vontade de acertar sobressaísse-se. De uma 

maneira geral, houve uma tentativa de criar um ambiente onde as promoções de motivação 

intrínseca e extrínseca de qualidade fossem vivenciadas. 

Com isso, surgiu a necessidade de realizar a medição da motivação dos alunos, 

como forma de comprovação da eficiência da metodologia aplicada. Essa medição foi 

derivada da escala de motivação acadêmica (EMA), descrita na fundamentação teórica. 

Com o objetivo de observar e analisar o grau de motivação dos alunos,foi criado 

um questionário.Durante a sua aplicação, foi feita também a observação comportamental dos 

estudantes, uma vez que a apatia e a motivação podem ser percebidas, dentre outros fatores, 

pela forma de se posicionar perante a turma e os colegas, no olhar, na forma de sentar, dentre 

outros. O questionário foi aplicado ao final do bimestre. 

Na tabela 2 temos o questionário elaborado pelo autor e aplicado durante a 

pesquisa. 

 

Tabela 2 - Grau de motivação dos estudantes no final do bimestre 

O estudo de Física é importante para entender diversos fenômenos ao meu redor. 

A Física aplicada ao dia a dia é interessante. 

Meu interesse pela Física aumenta à medida que vejo a engenhosidade dos 

mecanismos. 

Eu estudo por obrigação. . 

A Física é basicamente decoreba de fórmulas. 

A Física aplicada ao dia a dia é interessante. 

Eu só presto atenção nas aulas quando o assunto parece ser interessante. 

Classifico-me como uma pessoa motivada, sinto prazer em estudar Física.  

 

Classifico-me como uma pessoa parcialmente motivada, estudo por obrigação. 

Classifico-me como um aluno desmotivado. Estudar é um grande sacrifício. 

O uso de recursos audiovisuais tornam as aulas mais interessantes. 

O uso do youtube para demonstrar as reações físicas do corpo humano é 

interessante. 
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Fonte:Elaborado pelo Autor. 
 

Diante da literatura existente e de trabalhos relacionados ao tema, constata-se que 

as pesquisas relacionadas à Motivação voltadas ao Ensino de Física são embrionárias ou 

praticamente inexistentes. Isso só reforça a importância da criação e aplicação de uma 

metodologia eficiente, para ser utilizada levando em consideração todas as dificuldades e 

barreiras existentes no ensino de Física. 

Toda a análise e diagnóstico dos resultados desta pesquisa serão apresentados e 

discutidos no próximo capítulo. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Para mim o melhor tipo de aula é: 
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4 RESULTADOS 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar o diagnóstico dos dados coletados na forma 

de gráficos, a partir dos quais teremos uma síntese dos resultados obtidos. Apresentamos 

também o produto educacional desenvolvido. 

 

4.1 Análise dos Dados 

 

A pesquisa buscou medir o grau de interesse motivacional dos alunos através de 

perguntas diretas e indiretas. O primeiro tópico abordado foi a importância dada à 

contextualização pelo aluno, uma vez que esse parâmetro está intrinsecamente relacionado ao 

interesse do estudante. O entusiasmo por temas transversais desperta o locus interno da 

causalidade, ou seja, o desejo pela aprendizagem nasce do discente, não sendo necessário o 

uso de autoridade para que os jovens prestem atenção. Podemos contar ainda com a 

necessidade de competência, ou seja, o querer entender é algo intrínseco. O desejo por 

conhecimento, bem como a vontade por autonomia são fatores que estão relacionados à 

motivação intrínseca.  

De acordo com os dados obtidos na tabela 3, 78% dos estudantes consideram a 

contextualização importante para o ensino de Física. Esses alunos têm vontade de aprender. 

Com certeza, não são pessoas desmotivadas ou movidas somente por pontos na média. No 

entanto, 15% não consideram a contextualização importante, é um forte indício de alunos 

desmotivados ou com regulação estritamente externa. 

Abaixo temos os itens contidos no questionário aplicado em sala de 

aula,relacionados a contextualização: 

1. O estudo de Física é importante para entender diversos fenômenos ao meu redor. 

2. A Física aplicada ao dia a dia é interessante. 

3. Meu interesse pela Física aumenta à medida que vejo a engenhosidade de diversos 

mecanismos. 

Contabilizando as respostas dadas nos três itens acima, obtém-se a tabela 3 e os 

gráficos 1 e 2: 

 

 

 

 



47 
 

Tabela 3 - Grau de importância dada à contextualização no ensino de Física 

Alunos Grau de importância à Contextualização 

15 baixo 

21 médio 

129 alto 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Graficamente temos o gráfico 1: 

 

Gráfico 1 - Grau de importância 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Gráfico 2 - Grau de importância 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Nota: A margem de erro é de ±6,0%5 

O segundo passo foi fazer perguntas relacionas diretamente com a motivação 

intrínseca.Trata-se daquele estado motivacional em que o aluno estuda por prazer. De acordo 

com o gráfico 3, 40% dos estudantes caracterizam-se dessa forma. Esse resultado demonstra o 

quanto vídeos, se bem escolhidos e trabalhados adequadamente, podem gerar bons frutos. 

Outros 26% acreditam que têm uma satisfação intermediária ao estudar Física e outros 34% 

não sentem prazer nesse tipo de estudo. No entanto, não quer dizer que esses últimos sejam 

alunos desmotivados. Por isso, há a necessidade da análise da motivação extrínseca. 

Abaixo temos os itens contidos no questionário aplicado em sala de aula, 

relacionados a motivação intrínseca: 

1. Eu presto atenção às aulas independente do assunto. 

2. Classifico-me como uma pessoa motivada, sinto prazer em estudar Física. 

Contabilizando as respostas dadas nos dois itens acima, obtém-se a tabela 4 e os 

gráficos 3 e 4: 

Tabela 4- Motivação Intrínseca 

Alunos  Medida da Motivação Intrínseca 

34 baixo 

26 médio 

40 alto 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

5Cálculo da margem de erro: ������	��	���	 = 0,98 ∗ � ���
�∗����

�
�, Onde N refere-se ao somatório do número 

de itens caso todos os estudantes do 2º ano do campus Pau dos Ferros tivessem participado da pesquisa. E n 
refere-se ao somatório de itens obtidos através da população pesquisada. Dados coletados em duas turmas do 
total de seis. 
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Graficamente, há o gráfico 3: 

 

Gráfico 3 - Motivação Intrínseca 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Vale ressaltar que esses itens estão relacionados à Motivação Intrínseca e ao mais 

alto grau da Motivação Extrínseca, a chamada Regulação Introjetada. Ambas têm mostrado 

resultados bastante satisfatórios de acordo com a Teoria das Avaliações Cognitivas. 

Percentualmente, há o gráfico 4: 

 

Gráfico 4 - Motivação Intrínseca em Porcentagem 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Nota: A margem de erro é de ± 8%6. 

O terceiro passo foi a análise da motivação extrínseca, dos dados obtidos. De 

acordo com o gráfico 6, 30 % dos estudantes não se veem extrinsecamente motivados e 22% 

veem-se parcialmente motivados extrinsecamente. Essa população corresponde a alunos que 

estão motivados intrinsecamente ou a alunos completamente desmotivados. Esse resultado 

ratifica o resultado obtido com a contextualização. Ou seja, ainda que seja minoria, há uma 

população que não foi motivada com o uso de vídeos no ensino de Física. 

Abaixo temos os itens contidos no questionário aplicado em sala de aula, 

relacionados a motivação extrínseca: 

1. Eu só presto atenção nas aulas quando o assunto parece ser interessante. 

2. Classifico-me como uma pessoa parcialmente motivada, estudo por obrigação. 

3. Classifico-me como um aluno desmotivado. Estudar é um grande sacrifício. 

Contabilizando as respostas dadas nos três itens acima, obtém-se a tabela 5 e os 

gráficos 5 e 6: 

 

Tabela 5 - Medida de Motivação Extrínseca 

Alunos  
Medida da Motivação 

Extrínseca 

51 baixo 

38 médio 

81 alto 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Cálculo da margem de erro: ������	��	���	 = 0,98 ∗ � ���

�∗����
�
�, Onde N refere-se ao somatório do número 

de itens caso todos os estudantes do 2º ano do campus Pau dos Ferros tivessem participado da pesquisa. E n 
refere-se ao somatório de itens obtidos através da população pesquisada. Dados coletados em duas turmas do 
total de seis. 
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Graficamente, há  gráfico 5: 

Gráfico 5 - Motivação Extrínseca 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Percentualmente, forma-se o gráfico 6: 

Gráfico 6 - Motivação Extrínseca em Porcentagem 

 
Fonte: Elaborado Pelo Autor. 

Nota: A margem de erro é de ±6,0%7. 

A contextualização pode ser promovida pelo professor de diversas maneiras, 

inclusive uma conversa com a turma pode ser suficiente para contextualizar um determinado 

tema. Dessa forma, o quarto passo foi medir o grau de importância dado ao uso de recursos 

audiovisuais pelos alunos. O resultado apresenta uma taxa de 94% de aprovação. Claramente, 

                                                 
7 Cálculo da margem de erro: ������	��	���	 = 0,98 ∗ � ���

�∗����
�
�, Onde N refere-se ao somatório do número 

de itens caso todos os estudantes do 2º ano do campus Pau dos Ferros tivessem participado da pesquisa. E n 
refere-se ao somatório de itens obtidos através da população pesquisada. Dados coletados em duas turmas do 
total de seis. 
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problematizar um assunto é algo enriquecedor, sobretudo com o uso coerente de imagens e 

vídeos. 

Abaixo temos os itens contidos no questionário aplicado em sala de aula, 

relacionados ao grau de importância dado ao uso de recursos audiovisuais pelos alunos: 

1. O uso de recursos audiovisuais tornam as aulas mais interessantes. 

2. O uso do youtube para demonstrar as reações físicas do corpo humano é interessante. 

 Contabilizando as respostas dadas nos dois itens acima, formam-se a tabela 6 e 

os gráficos 7 e 8: 

 

Tabela 6 - Grau de importância relacionado ao uso de recursos 

Alunos  
Grau de importância relacionado ao uso de 

recursos audiovisuais. 

1 baixo 

6 médio 

103 alto 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Graficamente, há o gráfico 7: 

 

Gráfico 7 - Uso de Recursos Audiovisuais 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Percentualmente, forma-se o gráfico 8: 
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Gráfico 8 - Uso de Recursos Audiovisuais em Porcentagem 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

Nota: A margem de erro é de ±8,0%8. 

 

O uso de vídeos relacionados ao dia a dia e o debate científico baseado nos 

fenômenos físicos permitem a troca de conhecimentos entre alunos e professor; a tomada de 

decisões, a reavaliação de erros, o recebimento de feedback fazem com que o jovem 

desenvolva a autonomia cognitiva. Ou seja, a troca de ideias em sala de aula tem-se mostrado 

um ótimo caminho segundo a Teoria da Autodeterminação e foi demonstrada pelos alunos. O 

último item do questionário solicitava que o aluno falasse qual seria o melhor tipo de aula 

para ele.O resultado está apresentado no gráfico 9. 

Gráfico 9 - O melhor tipo de aula para mim 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

                                                 
8 Cálculo da margem de erro: ������	��	���	 = 0,98 ∗ � ���

�∗����
�
�, Onde N refere-se ao somatório do número 

de itens caso todos os estudantes do 2º ano do campus Pau dos Ferros tivessem participado da pesquisa. E n 
refere-se ao somatório de itens obtidos através da população pesquisada. Dados coletados em duas turmas do 
total de seis. 
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Graficamente, há o gráfico 10:  

 

Gráfico 10 - O melhor tipo de aula para mim em Porcentagem 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Uma vez que a Teoria das Necessidades Básicas refere-se à necessidade de 

competência do ser humano,o uso de vídeos contextualizados para alunos de uma determinada 

região estimula-os a buscarem o saber científico. O querer saber é despertado. Para muitos 

desses jovens, os vídeos são janelas para o mundo, é como se a realidade fosse para dentro da 

sala de aula,aproximando os ensinamentos da vivência. 

E o último tópico trabalhado foi a percepção do autor enquanto professor das 

turmas. Durante a aplicação da metodologia, foi percebida claramente a atenção dispensada 

pelos alunos durante a exibição dos vídeos. Vários alunos fizeram perguntas relacionadas ao 

tema. O questionário foi respondido com seriedade e em ótima sintonia com o que se 

apresentou na sala de aula e nos vídeos.Ou seja, o uso de recursos audiovisuais também abre 

espaço para debates, promovendo interação social durante a aula entre professores e alunos. 

Além disso, proporciona um ambiente socialmente saudável e uma atmosfera de 

conhecimentos. 

Diante do exposto, verificou-se que o uso de vídeos em sala de aula, quando bem 

selecionados e trabalhados, é capaz de despertar e promover uma motivação de qualidade,seja 

ela intrínseca ou extrínseca com alto grau de regulação interna. 

Percebe-se que o ambiente escolar possibilita suporte às necessidades já 

mencionadas, quando há entre elas: autonomia, competência e vínculo/pertencimento; os 

alunos sentem-se satisfeitos e envolvem-se ativamente nas tarefas, possibilitando assim a 

manutenção ou o aumento da motivação intrínseca. 
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4.2 Produto Educacional 

 

O produto educacional escolhido foi o uso de um blog, para disponibilizar aos 

professores um roteiro de como motivar o aluno em sala de aula. Além disso, o autor 

apresentou duas palestras sobre a Motivação Intrínseca e Extrínseca, sendo uma no IFCE, 

campus Sobral, e outra ministrada no IFCE, campus Acaraú. A figura 3 apresenta uma 

palestra realizada no IFCE campus de Acaraú. 

 

Figura 3 - Ciclo de palestra 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O diagnóstico após a realização desse ciclo de palestra foi que a teoria da 

Autodeterminação, baseada em correntes psicológicas era totalmente desconhecida por 

professores das mais diversas áreas.Diante dessa problemática, o meio mais rápido para 

difundir essa teoria e que tivesse um maior alcance seria apresentar modelos de aulas com o 

uso de vídeos em um blog. 

Os blogs são caracterizados pela facilidade de atualizações e por não necessitar de 

um grande grau de conhecimento em informática. Isso os torna excelentes meios de 

divulgação do conhecimento, sendo mais eficientes e mais práticos do que os sites.   Ou seja, 

a praticidade dos blogs diferencia-os de qualquer outra ferramenta virtual para fins 



56 
 

educacionais. Por serem comunicativos e dinâmicos, acabam sendo uma boa escolha para 

transmitir ideias através de textos, imagens e vídeos.  

Esse interesse se deve à facilidade de uso: com poucos cliques, qualquer internauta 
pode criar seu próprio diário virtual, mesmo que não tenha conhecimentos de 
programação. A manutenção também é simples - como o sistema organiza 
automaticamente as mensagens (posts) do usuário, é bem mais fácil acrescentar 
textos a um blog do que a um site tradicional. Além disso, é possível criar diários 
coletivos, mantidos por vários usuários.(FOLHA DE SÃO PAULO, 2003). 

 

Outro grande benefício do uso dos blogs é que os mesmos são gratuitos. Podemos 

pensar nessas “páginas virtuais” como um espaço lúdico e libertador uma vez que qualquer 

pessoa, a qualquer hora, pode divulgar suas ideias e debater diversos assuntos.(GUTIERREZ, 

2003). 

Nesse sentido, o blog criado como produto educacional, resultado dessa pesquisa, 

tem um grande potencial e trata-se de uma poderosa ferramenta utilizada na educação. Seu 

objetivo maior é servir de incentivo para os educadores, mostrando formas de motivação para 

os alunos, utilizando a metodologia apresentada neste trabalho e fazendo uso de "situações 

problemas" dentro da realidade do cotidiano do aluno.  

Link para o blog: http://fisicaeplaneta.blogspot.com.br/ 
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5 CONCLUSÃO 

 

Há uma grande estrada a ser percorrida em se tratando de compreender e 

desmistificar a motivação. O cuidado com a orientação voltada ao corpo docente, nesse 

quesito, é fundamental, visto que a desmotivação ou os graus mais baixos de motivação 

extrínseca não conduzem a aprendizagem.  

Conduzir o ensino de Física através de situações problema presentes na cultura e 

vivência do estudante, tendo como auxílio o uso de recursos audiovisuais, tem-se mostrado 

um começo para despertar o sentimento de motivação. 

Em geral, a curiosidade e o fascínio pela escola tornam-se menores à medida que 

o estudante avança em sua escolaridade. Esse declínio é gerado pelo fato de o ambiente 

escolar não se mostrar prazeroso, investigativo e desafiante. A sala de aula muitas vezes não 

permite a criatividade, o debate e a satisfação pessoal. A possibilidade do crescimento pessoal 

através da análise de casos reais, bem como aproximar o mundo científico do estudante, pode 

mostrar-se uma ótima solução. 

Diante das revelações desta pesquisa, aplicada em uma amostra de alunos dos 

cursos de Alimentos do IFRN, pode-se conceber que os alunos são atraídos por formas de 

ensino onde o mesmo se sinta como parte integrante dos processos de aprendizagem. Isso gera 

um sentimento de motivação intrínseca e minimiza os efeitos negativos da motivação 

instrumental. 

Apresenta-se, neste presente trabalho, a elaboração de um instrumento relacionado 

à avaliação da motivação. Os dados obtidos em consonância com a fundamentação teórica 

revelam um passo importante na compreensão dos processos motivacionais que ocorrem em 

sala de aula e reforçam a necessidade de mais estudos, trabalhos e pesquisas nessa área. 

Estudos esses, sejam em amostras de caráter semelhante ou distintas, que venham a confirmar 

ou ampliar os resultados aqui apresentados, ou mesmo contestem as avaliações aqui 

encontradas e apresentadas. Independentemente da falta de estudos prévios que verificassem o 

grau de motivação inicial dos estudantes, esta pesquisa pode representar um passo importante 

no entendimento da importância de estudos que considerem o uso de recursos audiovisuais 

como recursos motivadores. 

Estamos presenciando um cenário de constante avanço tecnológico, onde novas 

tecnologias e ferramentas surgem a cada dia. Dentro desse contexto, o professor deve a todo 

instante buscar compreender seu papel enquanto educador. Na contemporaneidade, as escolas 

veem-se com a possibilidade de se apropriarem da cultura midiática para criar novos 
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mecanismos metodológicos, nos quais alunos e professores tornam-se agentes ativos na 

construção de saberes. 

O maior desafio do professor, enquanto educador, é conseguir motivar seus alunos 

visando uma aprendizagem significativa. A criação de formas de motivação dentro de teorias 

e metodologias já existentes e que possam ter suas eficiências mensuradas torna esse trabalho 

bastante rico e promissor. O mesmo poderá ser utilizado nas mais diversas áreas de ensino, 

possibilitando a melhoria contínua do professor em sala de aula, além de fazer uso de recursos 

tecnológicos.  

Enfim, ensinar Física utilizando ferramentas como vídeos disponibilizados no 

youtube, que mostrem cenas que retratem situações do cotidiano do aluno, juntamente com o 

debate construtivo sobre assunto, possibilita uma participação mais ativa dos discentes e 

promove um ambiente mais interativo e motivador. Uma vez que o conteúdo associado aos 

filmes seja corretamente interpretado, isso fará com que os estudantes tenham uma visão 

positiva da matéria, nesse caso, da Física. 

 

5.1 Trabalhos Futuros 

 

Os resultados apresentados, neste trabalho, poderão ser utilizados em diversas 

pesquisas complementares acerca do tema. As possibilidades são inúmeras, quer seja em 

trabalhos desenvolvidos por alunos dos cursos de Licenciatura em Física, como também por 

alunos de pós-graduação. 
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APÊNDICE A - TEXTO SOBRE MOTIVAÇÃO TRABALHADO COM O S 

PROFESSORES DE FÍSICA 

 

1 - TÍTULO: MOTIVAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM DA FÍSICA  POR MEIO DE 

RECURSOS AUDIOVISUAIS. 

 

2 - CONTEÚDO 

 

O que sabemos sobre motivação? 

Imaginem um jovem que não suporta aulas de Gravitação, masque é capaz de 

ficar horas aguardando um eclipse lunar. Pois bem, temos a mania de confundir o aluno 

desmotivado com preguiçoso e não percebemos que o problema muitas vezes não está no 

jovem e sim na situação.  

A motivação pode ser vista como resultado entre o indivíduo e a situação, 

podendo variar de pessoa para pessoa ou numa mesma pessoa em momentos distintos. Por 

exemplo, sobre o ensino de poesia, um aluno poderia dizer: não vejo qualquer utilidade em 

termos de aprendizagem no ensino de poesia. Outro poderia pensar: ler poemas é a atividade 

mais agradável da escola. 

Em geral, o estudo de Física por alunos do ensino médio tem-se mostrado 

desmotivante e, por vezes, os professores sentem-se perdidos. Pensamentos como: “a 

motivação deve vir do estudante" ou "os jovens não querem nada com a vida" definitivamente 

não ajudam a resolver o problema. 

  Portanto, a pergunta lógica é: O que o professor pode fazer para resolver o 

problema? 

  É importante que o professor tenha uma ideia clara das crenças e experiências 

vivenciadas pelos seus estudantes. Um jovem que tenha o sonho de ser piloto ou projetista de 

avião, muito provavelmente estará motivado para estudar matemática e física. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Figura 4 - Motivação 

Fonte: (BRITO, 2015). 

Irei relatar um trabalho de pesquisa, baseado em estudos sobre 

Motivação Intrínseca, Extrínseca e o uso de recursos audiovisuais.

  A motivação intrínseca está relacionada com o fazer por prazer, é aquela 

atividade onde o indivíduo nem percebe que o tempo passou.

sido definida como a motiva

obtenção de recompensas materiais ou sociais objetivando atender o comando de outras 

pessoas para demonstrar competências e habilidades.

  De acordo com a 

Connell e Deci (2004), a motivação extrínseca deve ser vista como um 

  

Figura 5 - Níveis para a Motivação Extrínseca

Fonte: (BRITO, 2015). 

  

Ou seja, num primeiro momento se faz necessário uma

maneira que o aluno pensa: "vou perder pontos se eu não fizer o que o professor mandou." 

Num segundo momento a regulação passa a ser

que o professor mandou." Em seguida

porque são importantes para mim." E

 

Irei relatar um trabalho de pesquisa, baseado em estudos sobre 

Extrínseca e o uso de recursos audiovisuais. 

A motivação intrínseca está relacionada com o fazer por prazer, é aquela 

atividade onde o indivíduo nem percebe que o tempo passou.   A motivação extrínseca tem 

sido definida como a motivação para trabalhar em resposta a algo externo. Como para a 

obtenção de recompensas materiais ou sociais objetivando atender o comando de outras 

essoas para demonstrar competências e habilidades.  

De acordo com a mini teoria da Integração Organísmica

a motivação extrínseca deve ser vista como um continuum

Níveis para a Motivação Extrínseca 

 

Ou seja, num primeiro momento se faz necessário uma Regulação

maneira que o aluno pensa: "vou perder pontos se eu não fizer o que o professor mandou." 

Num segundo momento a regulação passa a ser Introjetada: "vou me dar mal se eu não fizer o 

que o professor mandou." Em seguida, vem a Regulação Pessoal: "vou fazer as atividades 

porque são importantes para mim." E, no ápice da motivação extrínseca
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Irei relatar um trabalho de pesquisa, baseado em estudos sobre 

A motivação intrínseca está relacionada com o fazer por prazer, é aquela 

A motivação extrínseca tem 

ção para trabalhar em resposta a algo externo. Como para a 

obtenção de recompensas materiais ou sociais objetivando atender o comando de outras 

Integração Organísmica proposta por Ryan, 

continuum. 

Regulação Externa, de tal 

maneira que o aluno pensa: "vou perder pontos se eu não fizer o que o professor mandou." 

Introjetada: "vou me dar mal se eu não fizer o 

l: "vou fazer as atividades 

no ápice da motivação extrínseca, surge a Regulação 
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Integrada.Nesse nível motivacional, as atividades sugeridas pelo professor funcionam como 

direcionamento para uma aprendizagem eficiente. 

Alguns questionamentos podem ser úteis, como:  

• O estudante tem interesse naquele assunto?  

• Ele vê a tarefa como desafiadora, mas ao seu alcance?  

• Que expectativa o jovem apresenta diante daquela tarefa, aprender com ela ou 

simplesmente de concluí-la e entregá-la? 

Pensando nisso pensei em motivar os alunos trabalhando com recursos 

audiovisuais. Sendo mais específico, fiz uso de vídeos de curta duração disponibilizados 

no youtube. 

E qual a relação entre os recursos audiovisuais e a motivação no ensino de Física? 

Sabe-se que as imagens exercem um grande poder nas pessoas, o conhecido 

ditado popular: “Uma imagem vale mais que mil palavras!”faz muito sentido. De posse dessas 

informações, professores e alunos podem e devem utilizar filmes por muitos motivos: para 

enriquecer o conteúdo das matérias, para introduzir novas linguagens à experiência escolar, 

para motivar os alunos para certo tipo de aprendizagem. 

  A eficácia da comunicação através de vídeos é justificada pela superposição de 

linguagens totalmente diferentes. Em um mesmo vídeo, teremos imagens, fala e movimento. 

Ao mesmo tempo, o não mostrar equivale a não existir, a não acontecer. Um evento mostrado 

através de imagens e palavras ganha força na mente. Situações e experiências nas diversas 

áreas do conhecimento humano perdem a força por não terem sido valorizadas através da 

linguagem audiovisual.(MORAN, 1994). 

  Ou seja, o uso de vídeos relacionados ao cotidiano do aluno é uma ferramenta 

importante já que trás os conhecimentos aprendidos de Física na escola para um 

universo palpável. O descobrimento da Física que se insere no mundo ao seu redor gera 

questionamentos vivenciados pelo aluno ou seus familiares. A curiosidade sendo aguçada 

torna-se um grande passo para a aprendizagem impulsionada pela motivação. 

  No entanto, para enriquecer as aulas com vídeos, o professor deve vencer 

uma série de desafios e preconceitos. Algumas frases são bem conhecidas pelo corpo 

docente, seguem algumas dessas: 

• Professor que passa filminho gosta de matar as aulas... 

• Os alunos gostam de filmes para aproveitar a sala escura e dormir... 

• Os filmes educativos são muito chatos... 
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• Eu não entendo nada de tecnologia, usando um giz e a lousa os alunos entendem 

perfeitamente... 

  Resolvi motivar meus alunos através desses vídeos. Afinal, o bom uso dessa 

tecnologia tende a aproximar o indivíduo da ciência e da realidade que está ao seu 

redor. Milton José de Almeida (2004), em seu livro Imagens e Sons – a nova cultura oral, 

afirma que a transmissão eletrônica de informações em imagem-som propõe uma maneira 

diferente de inteligibilidade, sabedoria e conhecimento, como se acordássemos algo 

adormecido em nosso cérebro para entendermos o mundo atual, não só pelo conhecimento 

fonético-silábico das nossas línguas, mas pelas imagens-sons também. 

  O professor deve ter em mente que, por mais que a ciência seja a mesma em 

qualquer lugar do mundo, vídeos relativos a um determinado tema podem produzir reações 

diferenciadas. Um filme mostrando o efeito da atração gravitacional sobre um satélite na 

órbita da Terra, mostrado para exemplificar as ditas leis de Newton, para uma população de 

meio rural, onde a única televisão é a do posto de ensino à distância, seria um exemplo do que 

não se deve fazer. Acredito que um comparativo entre uma moto e um cavalo seria bem mais 

proveitoso para a referida população. 

É preciso que o professor faça um resumo do que vai ser visto, apontando os 

pontos importantes. Este trabalho é fundamental para dirigir a atenção dos alunos. Sem essa 

base, quem garante que os alunos olhem para os pontos que o professor quer chamar a 

atenção? 

  O curso foi sobre Termologia. No primeiro bimestre, trabalhei com os seguintes 

assuntos: Escalas Termométricas, Propagação do Calor e Dilatação Térmica. No início da 

exposição teórica, sempre ocorria uma conversa inicial sobre o conteúdo, perguntas sobre 

situações vivenciadas pelos jovens e que eles acreditavam estar relacionadas com o tema. 

Geralmente, apresentava-se uma lista de perguntas que deveriam ser respondidas até término 

da aula. Lógico que havia dias reservados para a resolução de exercícios, para tirar dúvidas, 

etc. 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DAS AULAS 

 

Roteiro da Primeira Aula - Escalas Termométricas: 

 

1 - Explanação Introdutória com a turma com o objetivo de despertar a curiosidade e atenção 

do aluno para o início da aula; 

O objetivo dessa explanação é iniciar uma conversa com os alunos, despertar a 

curiosidade sobre o tema, promovendo uma aproximação inicial entre o estudante e a 

Física.Dessa forma, uma das necessidades naturais do ser humano, a Necessidade de 

Competência, é despertada. 

Exemplos: 

• Sentir calor e sentir frio, o que significa isso? 

• Por que quando estamos com febre sentimos frio? 

• Quais os procedimentos para redução da temperatura corpórea em caso de febre? O 

que seus pais faziam quando você estava com febre? 

 

2 - Introduzir o conceito de calor, temperatura, condutores e isolantes, além de discutir as 

sensações de quente e frio para explicar as perguntas anteriores; 

O debate sobre o tema visa criar uma atmosfera onde o aluno se sinta parte do 

grupo. Nesse momento, é interessante que o maior número possível de alunos sejam ouvidos e 

que suas respostas sejam levadas a sério. Dessa forma, outra necessidade básica do ser 

humano poderá ser satisfeita, a necessidade de fazer parte de um contexto. 

 

3 - Aula Expositiva sobre Escalas Termométricas; 

 

4 - Resolução de exercícios; 

 

5 - Apresentação do vídeo do youtube relacionado ao tema (link: 

https://www.youtube.com/watch?v=01zs8673HyY&feature=youtu.be. Título do vídeo: How 

to Reduce a Fever Naturally.(YOUTUBE, 2016). 

O uso dos vídeos é alicerçado na mini teoria da Avaliação Cognitiva. Tudo que 

desperte o desejo do aluno pela experimentação vem de encontro à promoção da motivação 

intrínseca. Basicamente, deve-se estimular o locus interno para que haja motivação de 

qualidade. O professor deve buscar atividades que despertem curiosidade e interesse, pois 
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assim, o “querer fazer” surgirá naturalmente. Atividades baseadas em controles externos 

(recompensas externas ou sanções), por incrementar o locus externo prejudicam a motivação 

intrínseca. 

  

6 – Aplicação da lista, fomentar debate entre alunos e entre alunos e professor.Perguntas 

realizadas:  

• Cite dois mecanismos naturais para a manutenção da temperatura corpórea. 

• Cite, com base no vídeo assistido, mecanismos usados no dia a dia para a redução da 

febre. 

• Caso uma pessoa esteja com febre e por isso sinta frio, não é aconselhado agasalhar-

se. Qual o motivo? 

Receber a lista,comentá-la e corrigi-la para verificar pontos mal compreendidos 

pelos alunos. Comentar a lista e fornecer um feedback aos alunos vislumbra a Percepção de 

Competência: Atividades desafiadoras propostas aos alunos podem gerar um feedback 

positivo produzindo um incremento na motivação intrínseca.  
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Roteiro da Segunda Aula - Fluxo de Calor: 

 

1 - Explanação Introdutória com a turma com o objetivo de despertar a curiosidade e atenção 

do aluno para o início da aula; 

O objetivo dessa explanação é iniciar uma conversa com os alunos, despertar a 

curiosidade sobre o tema, promovendo uma aproximação inicial entre o estudante e a Física, 

dessa forma, uma das necessidades naturais do ser humano, Necessidade de Competência, é 

despertada. 

Exemplos: 

• Sendo a temperatura média de uma baleia 37°C, como ela suporta temperaturas que 

podem chegar a 2ºC? 

• Por que o aparelho de ar condicionado é instalado na parte superior dos ambientes?  

• Como o urubu se mantém planando sem bater as asas? 

 

2 - Introduzir o conceito de Fluxo de Calor, Condução, Convecção e Irradiação além de 

discutir aplicações na natureza a fim de que o aluno consiga responder às perguntas 

anteriores; 

O debate sobre o tema visa criar uma atmosfera onde o aluno se sinta parte do 

grupo, nesse momento, é interessante que o maior número possível de alunos seja ouvido e 

que suas respostas sejam levadas a série. Dessa forma, outra necessidade básica do ser 

humano pode ser satisfeita, a necessidade de fazer parte de um contexto. 

 

3 - Resolução de exercícios; 

 

4 - Apresentação do vídeo do youtube relacionado ao tema (link: 

https://youtu.be/01zs8673HyY. Título do vídeo: O Limite do Corpo Humano - 

Calor.(YOUTUBE, 2016). 

O uso dos vídeos é alicerçado na mini teoria da Avaliação Cognitiva, tudo que 

desperte o desejo do aluno pela experimentação vem de encontro à promoção da motivação 

intrínseca. Basicamente, deve-se estimular o locus interno para que haja motivação de 

qualidade. O professor deve buscar atividades que despertem curiosidade e interesse, pois 

assim o “querer fazer” surgirá naturalmente. Atividades baseadas em controles externos 

(recompensas externas ou sanções), por incrementar o locus externo prejudicam a motivação 

intrínseca. 
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5 – Aplicação da lista, fomentar debate entre alunos e entre alunos e professor.Perguntas 

realizadas:  

• Determine o mecanismo usado pelo corpo para a manutenção da temperatura corpórea 

constante. 

• No vídeo, o termo calor e temperatura são constantemente confundidos. O que você 

entende por esses conceitos. 

• Por que os sobreviventes se enterram no solo? Explique de forma clara. 

Receber a lista, comentá-la e corrigi-la para verificar pontos mal compreendidos 

pelos alunos. Comentar a lista e fornecer um feedback aos alunos vislumbra a Percepção de 

Competência: Atividades desafiadoras propostas aos alunos podem gerar um feedback 

positivo produzindo um incremento na motivação intrínseca.  
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APÊNDICE C - SUGESTÕES DE TEMAS PARA AS AULAS 

 

Roteiro Aula 1 - 2ª Lei de Newton aplicada 

 

O Ensino das Leis de Newton, por vezes, se resume ao cálculo da aceleração 

produzida por uma força resultante. O ensino da Física no paraquedismo vislumbra a 

promoção da motivação intrínseca, já que o professor deve buscar atividades que despertem 

curiosidade e interesse, pois assim o “querer fazer” surgirá naturalmente. Um texto sobre 

motivação está disponível no blog. Maiores detalhes estão disponíveis na dissertação de 

mestrado cujo o título é "Motivação Intrínseca e Extrínseca Aplicada ao Ensino de Física: Um 

Estudo  de  Caso". 

Como o objetivo dessa aula é promover a motivação através da contextualização, 

a descrição das forças que agem sobre um paraquedista e as consequências sobre seu 

movimento terá uma análise simplificada.A investigação completa do movimento requer 

matemática de nível superior, pois na realidade a atmosfera não é uniforme.  

Inicialmente é importante uma explanação introdutória com a turma com o 

objetivo de despertar a curiosidade e atenção do aluno para o início da aula;promovendo uma 

aproximação inicial entre o estudante e a Física, dessa forma, uma das necessidades naturais 

do ser humano, a Necessidade de Competência, é despertada. 

Exemplos: 

• O salto de paraquedas é sem sombra de dúvida emocionante. O que faz com que o 

paraquedista tenha ideia da velocidade atingida? 

• A velocidade aumenta ou em algum momento ela se torna constante?  

• Quando o paraquedas é aberto, o paraquedista é “puxado” para cima? 

 

No salto de um paraquedista, devemos lembrar que ele estará submetido, 

verticalmente, à ação de duas forças, são elas: Peso e a Força de Arrasto, esta força deve-se à 

ação do fluido (ar) sobre o corpo do paraquedista, essa força sempre terá sentido contrário ao 

movimento.  

�� = 1
2 × � × � × � × �  

 

Sendo �	a velocidade do corpo em relação ao fluido, A a área de referência (A 

área de referência A é definida como a área que resulta da projeção do objeto num plano 
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perpendicular à direção do movimento) e c é uma constante conhecida como coeficiente de 

arrasto. (NASA, 2016). 

O coeficiente de arrasto é determinado experimentalmente. Os fatores que 

influenciam no coeficiente de arrasto são: 

a) Tipo de escoamento: um escoamento laminar possui coeficiente de arrasto menor, se 

comparado ao mesmo fluido tendo um escoamento turbulento. 

b) Ângulo de ataque (α):αmenor → c menor.  

c) Perfil das empenas: tipo de asa ou arredondado → c menor do que o reto. 

Nos instantes iniciais, a velocidade do paraquedista ainda é baixa, podemos, 

portanto, desprezar a ação da Força de Arrasto. 

Figura 6 - Força 

 

                                ! = � × " 

																	� × # = � × " 

                               " = #     

                                                                                           

Fonte: (BRITO, 2015). 

2 - Movimento Acelerado 

 

A velocidade do paraquedista irá aumentar, enquanto a força Peso for maior que a 

Força de Arrasto.  

 

$ − �� = � × � 

$ > �� 	→ � > 0 

Figura 7 - Diagrama de Forças 

 
Fonte: (BRITO, 2015). 
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 3 - Movimento Uniforme: Velocidade Terminal 

 

Nesse instante, a Força de Arrasto, que depende da velocidade, iguala-seà força 

peso, o paraquedista atingiu a velocidade terminal. 

 

$ = 	�� 

(�)�		* = 	12 × � × � 

�× � = * × � × �  

�+,�-.�/0 = 1� × �
* × �  

 

Figura 8 - Gráfico 

 
Fonte:(BRITO, 2015). 

 

Figura 9 - Paraquedista 

 
Fonte: (SOS DESIGNER, 2016). 

                                                        

Nota: Caso o paraquedista mude a posição do corpo, a área efetiva será alterada e 

consequentemente a velocidade terminal terá outro valor. 
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4 - Abertura do paraquedas 

 

Devido à abertura do paraquedas, a área efetiva aumentará, além disso, a 

velocidade nesse momento é bastante elevada (velocidade terminal), por esses dois motivos,  

a Força de Arrasto será maior que o Peso, produzindo uma desaceleração. 

 

$ −	�� = � × � 

$ < �� → � < 0 

 

Nota 1: Na montagem das equações, considerei a trajetória orientada para baixo, 

dessa forma, uma aceleração negativa indica que a mesma está orientada para cima, tratando-

se, portanto, de um Movimento Retardado. 

Nota 2: Quando estamos assistindo, através de vídeos,ao salto de um paraquedista, 

temos a impressão de que, no momento da abertura do paraquedas, ele é arrasto para cima, 

isso ocorre apenas no referencial do seu colega de salto que está fazendo o vídeo. Para um 

observador no solo, o mesmo continua descendo! 

O uso dos vídeos é alicerçado na mini teoria da Avaliação Cognitiva, tudo que 

desperte o desejo do aluno pela experimentação vem de encontro à promoção da motivação 

intrínseca. Basicamente, deve-se estimular o locus interno para que haja motivação de 

qualidade. O professor deve buscar atividades que despertem curiosidade e interesse, pois 

assim o “querer fazer” surgirá naturalmente. Atividades baseadas em controles externos 

(recompensas externas ou sanções), por incrementar o locus externo prejudicam a motivação 

intrínseca. 
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Figura 10 - Representação do Vídeo 

 
Fonte: (YOUTUBE, 2016). 

 

5 - Movimento Uniforme: Velocidade para pouso. 

 

Devido à desaceleração, a velocidade diminui até o ponto onde a força de arrasto 

se iguala novamente à força peso, nesse momento o pouso pode ser efetuado em segurança. 

 

 

$ = 	�� 

(�)�		* = 	12 × � × � 

�× � = * × � × �  

�34564 = 1� × �
* × �  

 

Figura 11 - Gráfico 

 
Fonte: (FÍSICA E VESTIBULAR, 2016). 
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 A Força de Arrasto no dia a dia: 

 

O debate sobre o tema visa criar uma atmosfera onde o aluno se sinta parte do 

grupo, nesse momento, é interessante que o maior número possível de alunos seja ouvido e 

que suas respostas sejam levadas a série. Dessa forma, outra necessidade básica do ser 

humano pode ser satisfeita, a necessidade de fazer parte de um contexto. 

 

Exemplos: 

 

1 - Imagine um carro em movimento retilíneo e uniforme, o gasto de combustível 

aumenta bastante com o aumento da velocidade. Vejamos: 

 

 

$	7 = �� × � 

8�9�)�		* = 	12 × � × � × � 

$	7 = (*� ) × � 

$	7 = * × �< 

                                                                        

Por exemplo, se v = 20 m/s seria necessária uma potência Poto, a 40 m/s, a 

potência requerida seria Pot = 8 Poto, já que a potência varia com o cubo da 

velocidade. Sabendo que fica explicado o alto consumo de combustível. 

 

2 - Um carro, com grande área efetiva e baixo coeficiente aerodinâmico como a 

Kombi, praticamente não “corta” o vento, ou seja, a Força de Arrasto opondo-se ao 

movimento é grande, produzindo um alto gasto de combustível, mesmo a baixas velocidades. 

Os carros utilitários não são econômicos, por ter uma massa maior, gastam muito nas 

primeiras marchas e em altas velocidades, o arrasto é enorme. 

 
Figura 12 - Kombi 

 
Fonte: (BRITO, 2015). 
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3 - A hidroginástica é uma atividade física de baixo impacto e que tem como 

princípio básico vencer a Força de Arrasto que a água produz ao movimentarmos nossos 

corpos.  Alguns nadadores principiantes, no nado crawl, batem as pernas fora da água, 

acabam, dessa forma, tendo uma velocidade menor (batendo muito a perna sem sair do lugar) 

e gastando muita energia. 

 

Figura 13 - Hidroginástica 

 
Fonte: (SPLASH HIDROGINÁSTICA, 2016). 
  

4 - No mergulho, a velocidade do atleta diminui rapidamente ao entrar na água, 

devemos levar em consideração além do Empuxo, a Força de Arrasto gerada pela água, a 

diferença entre o arrasto gerado pela água em relação ao ar deve-se à densidade da água que é 

muito maior que a do ar. 

 

Figura 14 - Mergulho 

 
Fonte: (BRITO, 2015). 
 
5 - No esqui na neve, a componente da força peso (Psenθ) equilibra-se com as 

forças de arrasto e de atrito, quando o atleta atinge a velocidade limite. 
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Figura 15 - Esquiador 

 
Fonte: (BRITO, 2015). 
 

Questionário sugerido: 

 

1 - Qual o motivo de vários jovens se posicionarem em cima de uma moto, 

conforme a imagem abaixo? 

 

Figura 16 - Motoqueiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: (GONTIJO, 2016). 
 

2 - Imagine dois carros com a mesma massa, sendo uma caminhoneta e um sedã. 

Com base nos seus conhecimentos de Física, explique qual veículo irá gastar mais 

combustível em uma viagem. Considere que os dois mantenham a mesma velocidade média. 

 

3 - Explique o voo de uma mosca dentro de um carro. 

 

Receber a lista, comentá-la e corrigi-la para verificar pontos mal compreendidos 

pelos alunos. Comentar a lista e fornecer um feedback aos alunos vislumbra a Percepção de 

Competência: Atividades desafiadoras propostas aos alunos podem gerar um feedback 

positivo produzindo um incremento na motivação intrínseca.  
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Roteiro Aula 2 - Hidrostática Aplicada 

 

Na sociedade moderna, o desenvolvimento de várias tecnologias foi baseado no 

estudo dos fluidos. As redes de abastecimentos, os sistemas hidráulicos, bem como a geração 

de energia elétrica são exemplos de avanços impensáveis sem o estudo da Hidrostática e da 

Hidrodinâmica. Iremos agora estudar a Hidrostática e algumas de suas aplicações no dia a dia. 

Nessa aula, trataremos dos temas abaixo: 

1. Conceito de Pressão; 

2. Conceito de Pressão Atmosférica; 

3. Teorema de Stevin; 

4. Teorema de Pascal; 

5. Empuxo. 

 

1 – Pressão 

 

Você já se imaginou "nadar" em pé? Já que o seu peso continua o mesmo, porque 

não conseguimos executar essa proeza? 

 

Inicialmente é importante uma explanação introdutória com a turma com o 

objetivo de despertar a curiosidade e atenção do aluno para o início da aula; promovendo uma 

aproximação inicial entre o estudante e a Física, dessa forma, uma das necessidades naturais 

do ser humano, Necessidade de Competência, é despertada. 

 

Exemplos: 

• Mesmo um carro 4 x 4, ao entrar na areia fofa, se faz necessário baixar a pressão dos 

pneus. Por que esse procedimento é recomendado? 

• Acidentes de moto, com impacto do motorista no meio fio em geral são graves, você 

saberia explicar o motivo? 

 

Considere uma superfície de área A, sobre a qual se aplica uma força de valor F, 

perpendicular à superfície e uniformemente distribuída. A razão entre a força aplicada e a área 

da superfície designa-se por pressão: 

= = 	 >?@  
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Sendo Fp a componente da força F perpendicular à base onde a força é aplicada. 

A unidade SI (Sistema Internacional) de pressão é o Pascal 

 

1	$� = 1	 A�  

 

 

Outras unidades de medida de pressão são: bar, atmosfera técnica, atmosfera, torr 

e psi. 

Certamente, a área de contato influencia no “poder de perfuração”. Quando nos 

deitamos, o aumento da área de contato com a água minimiza a pressão sobre a mesma, 

aumentando assim nossas chances de flutuação.  

O debate sobre o tema visa criar uma atmosfera onde o aluno se sinta parte do 

grupo, nesse momento, é interessante que o maior número possível de alunos seja ouvido e 

que suas respostas sejam levadas a série. Dessa forma, outra necessidade básica do ser 

humano pode ser satisfeita, a necessidade de fazer parte de um contexto. 

 

Mais alguns exemplos: 

 

Acidentes de motos costumam ser graves quando o motociclista atinge alguma parte vital do 

seu corpo, como cabeça ou costas num meio fio. 

 

Figura 17 - Meio fio 

 
Fonte: (BRITO, 2015). 
 

A pressão exercida, nesses casos, no corpo da vítima, é enorme, causando 

ferimentos gravíssimos. Pilotos de competição usam protetores de coluna e capacete de 

qualidade! 
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Figura 18 - Motocross 

 
Fonte: (MOTO, 2016). 
 

 Uma técnica bastante comum entre as pessoas que costumam frequentar as praias com 

seus carros é a redução da calibragem dos pneus, o objetivo é aumentar a área de contato com 

a areia, minimizando, portanto, a pressão. Dessa forma, o pneu não atola. 

 

2 - Pressão Atmosférica 

 

Imagine um recipiente contendo um gás, o movimento caótico de suas moléculas produz 

choques entre as mesmas e as paredes do recipiente. Sendo assim, teremos forças sendo 

aplicadas. 

Lembrando a equação de Clapeyron para os Gases Ideais: 

 

$� × B	C = ) × D × E 

 

Sendo: 

 

Pr – pressão exercida pelo gás, 

Vol – volume do recipiente, 

n – número de mols, 

R – constante dos gases perfeitos, 

T – temperatura em Kelvin. 

 

Figura 19 - Gás 

 
Fonte: (QUÍMICA, 2016). 
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Analisando a expressão, percebemos que um aumento de temperatura ou do 

número de mols resulta em um aumento da pressão. No primeiro caso, a variação de 

temperatura faz com que a velocidade média das moléculas que constituem o gás se torne 

maior, aumentando assim a intensidade do choque e, em última instância, o aumento da 

pressão. O aumento no número de mols acarreta um aumento do número de choques por 

unidade de área, fazendo com que a pressão aumente. 

Como foi dito anteriormente:O debate sobre o tema visa criar uma atmosfera onde 

o aluno se sinta parte do grupo, nesse momento, é interessante que o maior número possível 

de alunos seja ouvido e que suas respostas sejam levadas a série. Dessa forma, outra 

necessidade básica do ser humano pode ser satisfeita, a necessidade de fazer parte de um 

contexto. Mais sugestões abaixo: 

 

2.1 - Futebol nas alturas 

 

 A seleção brasileira de futebol tem dificuldade de jogar em La Paz, na Bolívia, devido 

à grande altitude, os jogadores sentem dificuldade em respirar. 

Qual a explicação para isso?  

Na grande altitude, o ar está mais rarefeito, lembre-se de que os “menos densos” 

sobem.O número de mols por unidade de volume é menor, acarretando uma menor pressão 

atmosférica.No Everest, ponto mais alto do planeta, a mais de 8000 metros, a pressão é menor 

que 1/3 de uma atmosfera. Nessa altitude, só com máscara de oxigênio. Os animais que vivem 

nas altas montanhas têm coração e pulmão maiores que o normal dos outros bichos. 

 A vicunha, por exemplo, que vive nos Andes, tem três vezes mais glóbulos 

vermelhos por milímetro cúbico de sangue que um homem do litoral. 

 

Figura 20 - Gráfico 

 
Fonte: (UFC, 2016). 
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 O que aconteceria a um astronauta, caso ele fosse exposto ao vácuo sem suas 

roupas pressurizadas?  

O espaço sideral é um lugar extremamente hostil. Se você fosse sair de uma 

espaçonave, como a Estação Espacial Internacional ou em um mundo com pouca ou nenhuma 

atmosfera, como a Lua ou Marte, e não estivesse usando um traje espacial, algumas coisas 

aconteceriam: 

• Você ficaria inconsciente em 15 segundos devido à falta de oxigênio.  

• Seu sangue e fluidos corporais entrariam em "ebulição" e congelariam, pois há pouca 

ou nenhuma pressão do ar. 

• Seus tecidos (pele, coração e outros órgãos internos) expandiriam devido aos fluidos 

em ebulição.Você enfrentaria alterações extremas na temperatura: luz solar - 120ºC, 

sombra - 100°C. 

• Você seria exposto a vários tipos de radiação, como raios cósmicos e partículas 

carregadas emitidas do sol (vento solar). 

• Você poderia ser atingido por pequenas partículas de pó ou rocha que se movem em 

altas velocidades (micrometeoróides) ou detritos de satélites ou espaçonaves em 

órbita. 

Então, para o proteger desses perigos, um traje espacial deve:possuir uma 

atmosfera pressurizada, fornecer oxigênio, remover o dióxido de carbono, manter uma 

temperatura confortável (não importando o trabalho árduo ou movimento para dentro e fora 

de áreas iluminadas pelo sol), protegê-lo de micrometeoros, protegê-lo da radiação até certo 

grau, permitir que enxergue claramente, permitir que você mova seu corpo facilmente dentro 

do traje espacial, permitir que você fale com outros (controladores terrestres, outros 

astronautas), permitir que você se mova ao redor da parte externa da espaçonave.(UOL, 

2016). 

 

2.2 - Despressurização de um avião 

 

A pressurização de um avião consiste em tornar a pressão interna do avião 

aproximadamente igual à pressão atmosférica ao nível do mar. Assim, a tripulação e os 

passageiros não terão dificuldades em respirar.  

Como sabemos, a pressão diminui com a altitude, a pressão externa é bastante 

reduzida. Em caso de vazamento, ocorrerá um fluxo de ar para fora do avião devido à 
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diferença de pressão. A máscara de oxigênio é liberada e o piloto deve diminuir a altitude o 

mais rápido possível. 

Cabe agora o uso de vídeos, pois são alicerçados na mini teoria da Avaliação 

Cognitiva, tudo que desperte o desejo do aluno pela experimentação vem de encontro à 

promoção da motivação intrínseca. Basicamente, deve-se estimular o locus interno para que 

haja motivação de qualidade. O professor deve buscar atividades que despertem curiosidade e 

interesse, pois assim o “querer fazer” surgirá naturalmente. Atividades baseadas em controles 

externos (recompensas externas ou sanções), por incrementar o locus externo prejudicam a 

motivação intrínseca. 

 

Figura 21 - Imagem do vídeo 

 
Fonte: (YOUTUBE, 2016). 
 

2.3 - Mais demonstrações da pressão atmosférica 

 

Quando usamos uma lata de azeite fazemos dois furinhos. Explique o por quê 

desse procedimento? 

À medida em que o azeite flui, a pressão interna de recipiente que contém o azeite 

diminui, a pressão atmosférica equilibra a pressão gerada pelo peso da coluna de azeite e o 

fluxo cessa. Se fizermos mais um furo, ocorrerá entrada de ar no recipiente, a pressão 

atmosférica passa a atuar de fora para dentro e vice-versa. Dessa forma, devido ao peso da 

coluna de azeite, o fluxo é retomado. 
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Figura 22 - Barômetro 

 
Fonte: (UFPR, 2016). 
 

O barômetro de mercúrio, inventado por Torricelli em 1643,consistede um tubo 

de vidro com quase 1 metro de comprimento, fechado numa extremidade e aberto noutra, e 

preenchido com mercúrio (Hg). A extremidade aberta do tubo é invertida num pequeno 

recipiente aberto com mercúrio. A coluna de mercúrio desce para dentro do recipiente até que 

a pressão da coluna de mercúrio se iguale à pressão atmosférica. A pressão atmosférica média 

no nível do mar mede 760 mm Hg. Ou seja, a pressão atmosférica ao nível do mar é 

equivalente à pressão exercida por uma coluna de mercúrio com 760 mm de altura. 

 

Figura 23 - Torricelli 

 
 Fonte: (WIKIPEDIA, 2016). 
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3 - Teorema de Stevin 

 

"A diferença entre as pressões de dois pontos de um fluido em equilíbrio é igual 

ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre as 

profundidades dos pontos." 

 

Figura 24 - Teorema de Stevin 

 
Fonte: (SÓ FÍSICA, 2008). 
 

∆$� = � × � × ℎ 

 

Dessa expressão, podemos concluir que dois pontos de um mesmo fluido, estando 

a uma mesma profundidade, estarão submetidos a uma mesma pressão.Como todos os pontos 

da superfície da piscina estão submetidos à pressão atmosférica, pode-se dizer que todos os 

pontos da mesma estão nivelados.  

Nota: Desprezando a Tensão Superficial.  

 

Seguem abaixo, algumas aplicações desse teorema no dia a di: 

 

3.1 - Nivelando com mangueira de nível 

 

O que fazer: Pegue a mangueira, unindo suas pontas e deixando o resto no chão. 
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Figura 25 - Nivelando com Mangueira de Nível I 

 
Fonte: (CASA E CONSTRUÇÃO, 2016). 
 

O que fazer: Leve a mangueira a uma torneira e encha com água, até faltar 20cm 

para transbordar. 

 

Figura 26 - Nivelando com Mangueira de Nível II 

 
Fonte: (CASA E CONSTRUÇÃO, 2016). 
 

O que fazer:  Em seguida, estique suavemente a mangueira com as pontas para 

cima, até não tocar mais no chão. 
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Figura 27 - Nivelando com Mangueira de Nível III 

 
Fonte: (CASA E CONSTRUÇÃO, 2016). 
 
O que fazer: Espere que todas as bolhas de ar que estiverem dentro da mangueira 

saiam. Isso é muito importante, pois as bolhas atrapalham na medição. Com isso realizado, já 

temos pronto nosso instrumento de nível. 

 

Figura 28 - Nivelando com Mangueira de Nível IV 

 
Fonte: (CASA E CONSTRUÇÃO, 2016). 
 
O que fazer: Escolha o primeiro ponto com o lápis de pedreiro (A). Ali colocamos 

a marca da água, riscando a parede. 
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Figura 29 - Nivelando com Mangueira de Nível IV 

 
Fonte: (CASA E CONSTRUÇÃO, 2016). 
 

O que fazer: Com cuidado, leve a outra ponta da mangueira para o lugar que 

deseja  igualar, onde deverá ser marcado o outro ponto (B). Espere a água subir e desça na 

mangueira, até se estabilizar e aí, com o lápis de pedreiro, marque o ponto (B) nivelado com 

(A). 

Figura 30 - Nivelando com Mangueira de Nível VI 

 
Fonte: (CASA E CONSTRUÇÃO, 2016). 
 

O que fazer: Repita o procedimento para certificar-se de que o nível esteja correto. 
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Figura 31 - Nivelando com Mangueira de Nível VII 

 
Fonte: (CASA E CONSTRUÇÃO, 2016). 
 

3.2 - A Física e o Mergulho 

 

É comum o uso do snorkel, dispositivo usado para que o mergulhador possa nadar 

com o rosto dentro da água. Talvez você já tenha-se imaginado, quando criança, no fundo de 

uma piscina com um "canudinho" enorme levando o ar da superfície até os seus pulmões. Isso 

nos leva a refletir: porque não se produz um snorkel com o tubo para respiração mais 

comprido? Assim teríamos a capacidade de mergulhar mais alguns metros. 

Figura 32 - Mergulhador 

 
Fonte: (BRITO, 2015). 
 

A diferença de pressão produzida por um ser humano é da ordem de 0,1 atm. 

Como a pressão atmosférica vale 1 atm ao nível do mar, nossa pressão interna poderá ser 

reduzida para 0,9 atm. Agora, se mergulharmos a 1 m de profundidade, a pressão externa 

subirá para 1,1 atm e nossa pressão interna será de 1 atm. Dessa forma, o ar na superfície não 
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será exposto à nenhuma variação de pressão, já que a pressão interna da pessoa se igualou à 

pressão atmosférica na superfície da água. 

 

3.3 - Instalações Hidráulicas 

 

Figura 33 - Instalação Hidráulica 

 
Fonte: (RENATO MASSANO SOLUÇÕES HIDRÁULICAS, 2016). 
 

Veja a instalação hidráulica dessa casa, será que precisaríamos de uma bomba 

para elevar a água pela tubulação do chuveiro?  

A resposta é não. Como a pressão na caixa–d’água é a mesma do chuveiro 

(pressão atmosférica), a água naturalmente tende a se nivelar. 

Ao chegar num posto de gasolina ou numa oficina mecânica para efetuar a troca 

de óleo no seu carro, é comum o uso dos elevadores hidráulicos, de tão rotineiro, as pessoas 

nem percebem a tecnologia envolvida nesse processo. Outra situação que é bem simples, 

porém intrigante: como um simples toque no pedal de freio, produz uma força que é capaz de 

levar um carro rapidamente ao repouso? 

Essas tecnologias foram desenvolvidas com base no teorema de Pascal que diz:"O 

acréscimo de pressão exercida num ponto em um líquido ideal em equilíbrio se transmite 

integralmente a todos os pontos desse líquido e às paredes do recipiente que o contém." 

Nota: A demonstração do Teorema de Pascal encontra-se na literatura sobre o referido tema. 
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4 - Teorema de Pascal 

 

Os elevadores hidráulicos são constituídos basicamente por dois cilindros, de 

diâmetros diferentes, interligados entre si e contendo um líquido aprisionado por dois 

êmbolos móveis. 

Figura 34 - Elevador Hidráulico 

 
Fonte: (BRASIL ESCOLA, 2016). 
 

Se aplicarmos uma força de intensidade F1 no êmbolo de área A1, exerceremos um 

acréscimo de pressão sobre o líquido dado por: 

 

∆= = 	�H(H 

 

Pelo Teorema de Pascal, esse acréscimo de pressão será transmitido integralmente 

para todos os pontos do fluido e para as paredes do recipiente incluindo o êmbolo de A2. 

 

 

∆= = 	� (  

Igualando as variações de pressão, teremos: 

 

�H
(H 	=

� 
(  
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Sendo a área 2 (S2) maior que a área 1 (S1), teremos F2 maior que F1. 

Os sistemas hidráulicos são multiplicadores de força. 

 

4.1 - Sistema de Freios Automotivos 

 

Figura 35 - Sistema de Freio Automotivo 

 
Fonte: (EBAH, 2016). 
 

Ao acionar o pedal do freio, a motorista gera um acréscimo de pressão no pistão 

menor, esse acréscimo de pressão é transmitido ao fluido de freio até atingir o pistão maior. 

As sapatas são pressionadas contra o tambor fazendo a roda perder velocidade. 

 

4.2 -Homem de Ferro 

 

Hoje, existem os exoesqueletos, dispositivos usados para ampliar as forças do ser 

humano, o seu uso pode ser para salvar vidas. Imagine uma pessoa presa aos escombros de 

um acidente de carro ou no caso de desmoronamento, rapidamente esse indivíduo poderia ser 

resgatado com o uso desses trajes. É mais fácil, no entanto, imaginá-los no futuro em 

militares, a criação de supersoldados é do interesse de vários países. 

O traje abaixo é feito de uma combinação de estruturas, sensores e controles 

movidos à pressão hidráulica. Com ele, uma pessoa pode realizar tarefas que exijam muita 

força, mas também tem controle e delicadeza o suficiente para outras funções. Por exemplo, o 

exoesqueleto permite tanto erguer 90 quilos centenas de vezes, como também possibilita que 

o usuário chute uma bola de futebol ou suba escadas com facilidade. 

 O levantamento repetitivo de pesos, por exemplo, pode levar a machucados – 

especialmente problemas ortopédicos. Se um soldado conta com o XOS 2, além de estar mais 

seguro contra lesões, ele ainda faz o trabalho de forma muito mais rápida. 
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Um traje de exoesqueleto pode fazer o trabalho de dois ou três soldados, o que 

possibilita o remanejamento de mão de obra para funções mais estratégicas, menos físicas. 

 
 
Figura 36 - Vídeo Demonstrativo do Exoesqueleto 

 
Fonte: (YOUTUBE, 2016). 
 

Uma empresa japonesa apresentou, em um evento espetacular em Tóquio, uma 

espécie de roupa robótica cujo objetivo é facilitar os movimentos de idosos e de deficientes 

físicos. Esse seria um sucesso total entre os pedreiros, carregadores e pessoas que precisam 

utilizar força pra viver. Imagina um pedreiro que pega balde de cimento e fica cansado, 

levantando uma caixa-d’água de cimento sorrindo? 
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Figura 37 - Imagem do Exoesqueleto 

 
Fonte: (YOUTUBE, 2016). 
  

5 - Empuxo 

 

O Empuxo é a resultante das forças que um dado fluido exerce sobre um corpo 

devido à diferença de pressão sobre o mesmo.O balão é um exemplo que o ar, por ser um 

fluido, produz essa força de sustentação denominada Empuxo. 

Nós, seres humanos, percebemos com maior facilidade o Empuxo quando estamos 

mergulhados em água, devido à grande densidade da água, poucos centímetros abaixo da 

superfície, já produz uma diferença de pressão capaz de manter uma pessoa flutuando. 

Matematicamente, o Empuxo é dado pela seguinte expressão matemática: 

I =	�J05.K4 × B	C65L-,�64 × � 

 

5.1 -  Submarinos 

 

Um submarino pode flutuar porque o Empuxo é igual, em módulo, ao peso da 

embarcação. Ao contrário do navio, o submarino pode controlar a sua flutuação, podendo 

assim afundar e emergir conforme necessário.(FREUDENRICH, 2016). 

Para controlar a flutuação, o submarino possui tanques de lastro e auxiliares, ou 

tanques de balanceamento, que podem, alternadamente, ser enchidos com água ou ar. Quando 

o submarino está na superfície, os tanques de lastro estão cheios de ar; dessa forma, o 

Empuxo se iguala ao peso do submarino. Uma vez que os tanques de lastro são preenchidos 
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com água, o peso total do submarino torna-se maior que o empuxo e o submarino começa a 

afundar. Um suprimento de ar comprimido é mantido em tanques a bordo do submarino, para 

prover as condições de vida e para a utilização nos tanques de lastro. Adicionalmente, o 

submarino possui um conjunto móvel de curtas "asas" chamadas hidroplanos na popa (parte 

de trás), que ajudam a controlar o ângulo de mergulho. Os hidroplanos são posicionados de 

forma a permitir que a água se mova sob a popa, fazendo-a mover-se para cima. Dessa 

maneira, o submarino desloca-se para baixo. 

Para nivelar-se a uma certa profundidade, o submarino mantém o equilíbrio entre 

água e ar nos tanques, igualando novamente o empuxo a força peso. Quando o submarino 

atinge sua profundidade de navegação, os hidroplanos são regulados de maneira que o 

submarino viaje num nível através da água. A água também é forçada entre os tanques de 

balanceamento da proa e da popa para manter o subnível. O submarino pode-se mover na 

água usando o leme da cauda para virar a estibordo (direita) ou a bombordo (esquerda), e os 

hidroplanos para controlar o ângulo da proa à popa. Alguns submarinos são equipados com 

um motor de propulsão secundário retrátil, que pode girar sobre um eixo de 360 graus. 

Quando o submarino vem à superfície, o ar comprimido flui dos tanques de ar 

para os tanques de lastro e a água é forçada a sair, até que sua densidade total seja menor que 

a da água a sua volta (flutuação positiva). Isso faz o submarino emergir. Os hidroplanos são 

posicionados de forma que a água se mova sobre a popa, forçando-a para baixo; assim o 

submarino é angulado para cima. Numa emergência, os tanques de lastro podem ser enchidos 

rapidamente com ar de alta pressão para fazer com que o submarino vá rapidamente para a 

superfície.(FREUDENRICH, 2016). 
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Figura 38 - Submarino 

 
Fonte: (FREUDENRICH, 2016). 
 

Questionário Sugerido 

 

1 - Explique a relação entre as bexigas natatórias dos peixes e sua flutuação. 

2 - Numa despressurização violenta ocorrida em um avião em altitude de cruzeiro, 

qual a medida de segurança deve ser adotada pelo piloto? Por quê? 

3 - Na maioria das residências, não encontramos bombas-d’água. Qual o motivo? 

Imagine e cite uma solução para o funcionamento de bombas-d’água em edifícios. 

Receber a lista, comentá-la e corrigi-la para verificar pontos mal compreendidos 

pelos alunos. Comentar a lista e fornecer um feedback aos alunos vislumbra a Percepção de 

Competência: Atividades desafiadoras propostas aos alunos podem gerar um feedback 

positivo produzindo um incremento na motivação intrínseca.  

 

 

 

 



100 
 

ANEXO A -  CERTIFICADOS DAS PALESTRAS MINISTRADAS 

 

Figura 39 - Certificado Palestra campus Acaraú 

 
Fonte: (IFCE, 2016). 
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Figura 40 - Certificado Palestra campus Sobral 

 
Fonte: (IFCE, 2016). 


