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RESUMO 

 

 

COSTA, Kelly Carla Perez da. Como potencializar o ensino-aprendizagem de 
conceitos introdutórios de Óptica Geométrica no ensino médio mediante algumas 
telas de Joseph Wright e a plataforma de mídia social educativa Edmodo. 2016. 
184f. Dissertação (Mestrado em Ciência, Tecnologia e Ambiente Educacional) – 
Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e Tecnológica, 
Universidade Federal Tecnológica do Paraná. Curitiba, 2016. 

 

Esta dissertação investigou a compreensão dos conceitos introdutórios de Óptica 
mediados por uma plataforma de mídia social – Edmodo – utilizando a observação 
de telas do pintor inglês Joseph Wright (1734 – 1797). No século XVIII, na Inglaterra, 
marcado pela Revolução Industrial e o Iluminismo, as ciências físicas, químicas e 
biológicas tiveram um grande desenvolvimento. E é neste contexto que Joseph 
Wright produz uma série de pinturas de cenas noturnas representando questões 
científicas e industriais. Algumas de suas obras foram utilizadas para introduzir a 
Óptica em turmas de 2°ano do ensino médio de duas escolas estaduais do Paraná. 
O Ensino de Física atualmente demanda o uso de TIC e o Edmodo, que é uma 
plataforma de mídia social educativa, foi escolhida para mediar Arte e Física. Três 
atividades foram propostas: descrição de telas de Joseph Wright, questionário sobre 
o contexto histórico e fotografias contextualizadas. A abordagem da pesquisa foi 
qualitativa com procedimentos metodológicos segundo a pesquisa-ação. A coleta de 
dados consistiu na observação sistemática de atividades realizadas, da participação 
na plataforma e das interações provocadas com esta prática e, também na 
observação participante na apresentação das fotografias pelos estudantes. 
Concluiu-se que o conjunto Arte, História e Óptica consegue potencializar o ensino 
de conceitos de Óptica. Considerando a complexidade dos elementos envolvidos na 
pesquisa - as telas de Joseph Wright e o Edmodo - a postura dialógica nas práticas 
mostrou que os grupos de estudantes são potencialmente colaborativos quando 
estes elementos novos são introduzidos junto com os conteúdos da disciplina. 
Contudo, um tempo maior para esta ambientação com a TIC escolhida é necessário, 
visando estimular e ampliar a aprendizagem colaborativa. 
 
 
 
Palavras-chave: Conceitos introdutórios de Óptica Geométrica. Ensino Médio. 

Joseph Wright. Edmodo. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

COSTA, K. C. P..  (2016). How to enhance learning concepts of Geometric Optics on 
high school by some Joseph Wright’s screens and Edmodo’s social media 
educational platform. Dissertação (Mestrado em Ciência, Tecnologia e Ambiente 
Educacional) – Programa de Pós-Graduação em Formação Científica, Educacional e 
Tecnológica, Universidade Federal Tecnológica do Paraná, Curitiba, PR, Brasil. 

 

This thesis investigated the understanding of introductory concepts of Optics 
mediated by a social media platform - Edmodo - and using the viewing screen of the 
english painter Joseph Wright (1734-1797). In the XVIII century in England, marked 
by the Industrial Revolution and the Enlightenment, the physical, chemical and 
biological sciences had a great development. It is in this context that Joseph Wright 
produces a number of night scenes paintings representing scientific and industrial 
issues. Some of his works were used to enter the Optics in classes of 2nd year of 
high school to two state schools of Paraná. The teaching of Physics currently 
requires the use of ICT and Edmodo, which is an educational social media platform, 
was chosen to mediate Art and Physics. Three activities are proposed: description of 
Joseph Wright screens, questionnaire on the historical context and contextual 
photographs. The research approach was qualitative and methodological procedures 
according to action research. Data collection consisted of systematic observation of 
activities performed, participation in the platform and interactions caused by this 
practice and also on participant observation in the presentation of photographs by 
students. It was concluded that all Art, History and Optics, can enhance the teaching 
optics concepts. Considering the complexity of the elements involved in the research 
- Joseph Wright’s screens and Edmodo - dialogical approach in practice has shown 
that student groups are potentially collaborative when these new elements are 
introduced along with the contents of the subject. However, a longer time for this 
setting with the chosen ICT is necessary to stimulate and expand the collaborative 
learning. 
 

 

Keywords: Introductory concepts of Geometrical Optics .High school. Joseph 

Wright. Edmodo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O tema desta dissertação é Ensino de Óptica, o qual está delimitado pela 

aprendizagem dos conceitos introdutórios de Óptica mediados, pelas telas de 

Joseph Wright e bem como pela plataforma de mídia social educativa Edmodo. 

O decorrer da minha experiência docente coincide com os avanços das 

tecnologias e a aplicação gradativa dela na Educação. Esta aplicação não 

aconteceu de modo tão rápido nas escolas públicas, quanto em outros setores da 

nossa sociedade. Contudo, hoje algumas escolas públicas contam com alguns 

aparatos tecnológicos para potencializar o ensino das disciplinas. Televisores com 

entradas USB e HDMI, data shows, laboratórios de informática, tablets, conexão wi-

fi, são algumas opções disponíveis nas escolas públicas. 

Um aspecto importante do desenvolvimento tecnológico é justamente a 

disponibilidade das atualizações destes aparatos e dos softwares para eles. Neste 

sentido, a sala de aula de uma escola pública pode ganhar espaço, por exemplo, por 

meio dos tablets e smartphones pertencentes aos estudantes. Estes equipamentos 

versáteis colocam seu usuário em contato com as redes sociais (plataformas de 

mídia social), aplicativos, sites de busca, entre outras funcionalidades. No caso da 

Educação, estas três são o alvo de interesse na busca por dinamizar certos 

conteúdos. 

Esta é uma pesquisa de abordagem qualitativa e com perspectiva 

metodológica da pesquisa-ação, que tem caráter autoavaliativo e cíclico. A pesquisa 

foi realizada em dois colégios estaduais de ensino fundamental e médio: um no 

bairro do Uberaba – Curitiba – PR, em 2014, como projeto piloto e, o outro no bairro 

Jardim Weissópolis - Pinhais – PR, em 2015. Dois ambientes de interação social nos 

quais encontramos situações periféricas diferentes, contudo os grupos de 

estudantes participantes têm a mesma facilidade de acesso a computadores e 

smartphones. Estes estudantes almejam o mercado de trabalho no término do 

ensino médio e, no turno da manhã, há poucos alunos trabalhadores. Um número 

pequeno de estudantes considera a possibilidade de continuar os estudos após o 

ensino médio. Independente das opções futuras, em conversa informal com algumas 
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das turmas, todos concordam que a tecnologia faz parte de suas vidas e que as 

redes sociais facilitam a comunicação no seu cotidiano. 

Quanto as atitudes e comportamento, as turmas são colaborativas, apesar 

de terem muitos estudantes. Parte dos estudantes tem o hábito de realizar 

perguntas e participar em aula. As turmas estão dentro do que se espera para sua 

idade e quantidade de estudantes. Apenas um ponto difere as turmas do Projeto 

Piloto das turmas do segundo ciclo da pesquisa: estas últimas possuem alunos 

especiais com deficiências diversas (cegueira, surdez, deficiência intelectual em 

níveis diferentes, Síndrome de Asperger, deficiência motora e autismo). 

Neste trabalho, a tecnologia escolhida foi o Edmodo. O Edmodo é uma 

plataforma de mídia social para professores e estudantes. Criada em 2008 e com 

sede, atualmente, no estado de San Mateo, Califórnia (Estados Unidos). Seus 

fundadores tinham em mente disponibilizar uma rede de aprendizagem social, 

baseada nas possibilidades dos ambientes virtuais do século XXI e objetivando: 

diminuir a distância entre o cotidiano do estudante e o que ele realiza na escola; 

construir relacionamentos com os estudantes em um ambiente colaborativo; 

colaboração com outros professores para melhorar os resultados de aprendizagem; 

descobrir novos recursos para potencializar a sala de aula e promover o 

desenvolvimento profissional do próprio professor. Pode ser utilizada em sistemas 

operacionais diferentes e possui aplicativo para smartphones (ABOUT..., 2015). 

Porém, professores buscam atrair os estudantes para seu conteúdo e a 

tecnologia não direcionada atrai para mil lugares e situações diferentes do ensino 

formal. Disso, a primeira pergunta neste contexto é: como atrair este estudante para 

uma plataforma com fins educativos? Propondo algo que os estudantes não possam 

copiar e/ou colar. Esta resposta veio depois de utilizar a plataforma com algumas 

turmas de 9°ano e 1°ano do ensino médio. A cópia da sala de aula passou para a 

plataforma e com as facilidades da internet. Outra abordagem foi necessária para 

tentar manter a interação deste estudante com o professor por meio da plataforma.  

E várias têm sido as tentadas desde a primeira utilização, pois existem turmas que 

participam mais e outras menos, e identificar os motivos não é simples. Contudo, 

planejar atividades que não possuem resposta na internet mostrou ser a maneira 
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mais adequada para promover o uso dos materiais complementares disponibilizados 

no Edmodo para a realização delas. 

Na busca por atingir os requisitos mínimos da disciplina, segundo as 

Diretrizes Curriculares da Educação Básica - Física (PARANÁ, 2008), o professor 

pode fazer uso de diversas abordagens metodológicas, bem como de diferentes 

recursos didáticos e entre estes está o uso de novas TIC. Estas mostram o quão 

próximas estão as áreas do conhecimento e que elas aparecem fragmentadas nos 

currículos das escolas públicas. Contudo, devido à complexidade dos processos 

envolvidos existe essa necessidade de buscar um caminho que seja apropriado e 

traga algum resultado em termos de indícios de aprendizagem. Sempre 

considerando que o alcance das abordagens e recursos não depende apenas da 

diversificação. Outros fatores influenciam no resultado tais como a disposição do 

estudante em interagir e a habilidade do professor em mediar. 

Para conseguir esta interação, a Arte ganhou espaço no conteúdo de Óptica. 

O livro texto1 escolhido traz bons exemplos da relação entre Arte e Óptica (Escher 

(1898 – 1972), Magritte (1898 - 1967), por exemplo) e a produção artística hoje 

(fotógrafo Abelardo Morell, por exemplo) utiliza elementos de Física de forma bem 

explícita, o que resolve, também, a questão do copiar e colar, pois elaboram-se 

atividades que não tem resposta na internet. O estudante acaba por fazer da 

plataforma de mídia um local de troca de informações de forma direta por meio de 

perguntas ou leituras das dúvidas respondidas para outros colegas e começa a 

entender um pouco melhor as possibilidades da plataforma. O aluno percebe o 

professor mais próximo nos momentos de dúvidas, uma vez que pode interagir com 

ele a qualquer momento. 

O pintor Joseph Wright (1734 – 1797), nascido em Derby, Inglaterra, teve 

uma relação interessante com a Química e a Física em uma época de revoluções e 

mudanças no pensamento com a Revolução Industrial, a Revolução Francesa e o 

Iluminismo. Ele demonstra isso em algumas de suas telas da série “À luz de velas” 

que retrata cenas noturnas representando questões científicas e industriais. Nestas 

telas a Ciência é o tema principal, e Wright a retrata em algumas destas telas, 

                                            
1 OLIVEIRA et al. Física: conceitos e contextos: pessoal, social e histórico: energia, calor, imagem 

e som: 2.São Paulo: FTD, 2013. 
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também, as reações que a Ciência provocava na sociedade da época. Percebem-se, 

entre tantas coisas em suas telas, exemplos dos conceitos de Óptica (luz, sombra, 

formação da imagem, reflexão e princípio da propagação retilínea da luz). Como nas 

telas a propagação da luz é o mais evidente, tratou-se primeiramente do modelo 

ondulatório deixando as questões do modelo corpuscular para intervenções 

pedagógicas futuras.  

A diversidade de atividades que podem ser pensadas, que envolvam Física 

em especificamente Óptica, Arte, História, Sociologia, Filosofia, Química, Biologia, 

em telas de Joseph Wright demandam tempo de estudo por parte do professor, 

contudo suas telas podem potencializar o ensino destas disciplinas trazendo esta 

possibilidade de pensar a Física e seus conceitos a partir de uma perspectiva 

diferente. 

Por fim, objetivando sintetizar as discussões das seções e capítulos 

seguintes, na continuação do Capítulo 1 as questões de pesquisa, objetivos e 

justificativas são explicitadas. No Capítulo 2 discute-se o papel do professor e dos 

ambientes virtuais no contexto da pesquisa: quais podem colaborar no ensino de 

Física por meio do Edmodo. Debate também, que, para potencializar os resultados 

em termos de desempenho escolar, o professor pode contribuir com letramento 

digital por meio da utilização dos ambientes virtuais e, poderá encontrar nessa 

prática uma reação por parte do estudante mais duradoura com relação ao conteúdo 

formal que acompanha todo o processo. 

O Capítulo 3 apresenta o pintor Joseph Wright e seu contexto histórico, 

lembrando resumidamente aspectos marcantes do começo da Revolução Industrial 

na Inglaterra, bem como certas características das suas obras e como suas telas 

podem ser utilizadas para motivar o ensino de Óptica. Por fim, expõem-se as 

relações entre a aprendizagem cooperativa e a construção da inteligência coletiva 

no contexto desta pesquisa e as relações de complexidade e dialogicidade 

envolvidas. 

O Capítulo 4 apresenta os encaminhamentos metodológicos, começando 

pelo detalhamento da proposta didática que foi realizada em cada colégio, definindo 

as características da pesquisa como qualitativa, de metodologia pesquisa-ação e a 

coleta de dados como sistemática e participante. Descreve-se, nele, ainda, as 
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condições em que a pesquisa aconteceu e que outras influências foram 

consideradas no momento de análise dos resultados. É preciso dizer que neste 

capítulo há uma seção sobre a plataforma Edmodo explicando quando e por quem 

ela foi desenvolvida, bem como as ferramentas utilizadas na pesquisa. O capítulo 

finaliza com a Matriz Investigativa que foi utilizada para entender os resultados da 

pesquisa considerando como elementos constituintes da matriz os termos: Joseph 

Wright, Óptica, Edmodo e estudantes. 

O Capítulo 5 traz os métodos de coleta de dados – observação sistemática e 

participante – e as categorias dos instrumentos de análise – atividades, participação 

e relacionamentos (interação).  Descreve as expectativas da pesquisa e do produto, 

as verificações do Projeto Piloto e do Definitivo e a análise destas verificações. O 

capítulo termina com as respostas as questões da Matriz Investigativa. 

No Capítulo 6, nas considerações finais, uma reflexão sobre a pesquisa e 

seus resultados leva a conclusão que o conjunto, Joseph Wright, Óptica e Arte, ou 

Arte, História e Óptica, consegue potencializar o ensino de Física. Que os grupos de 

estudantes sabem interagir dentro e fora de plataformas de mídia e que são 

potencialmente colaborativos quando elementos novos – Joseph Wright e Edmodo – 

são introduzidos junto com os conteúdos da disciplina. Contudo, um tempo maior 

para esta ambientação com a TIC escolhida é necessário, visando manter a 

aprendizagem colaborativa. Por um período de tempo maior consegue-se fazer 

deste tipo de interação com o Edmodo algo presente de forma natural no cotidiano 

do estudante fortalecendo e estimulando cooperação, colaboração e a inteligência 

coletiva. 

 

 

1.1 QUESTÕES DE PESQUISA, OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA 

 

 

Os aspectos de confecção das telas do ponto de vista artístico levam em 

consideração conceitos de Física (luz, sombra, formação da imagem, reflexão, e 

princípio da propagação retilínea da luz) e, as escolhas dos temas de algumas das 
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telas consideram questões de contexto histórico (Revolução Industrial na Inglaterra e 

Iluminismo).  

Almejou-se encontrar uma maneira de proporcionar uma atitude ativa e 

reflexiva, com um contato com ferramentas que serão necessárias num futuro 

próximo, nas relações de trabalho e nas relações de interação pessoal e social do 

estudante. Bem como proporcionar ao estudante o enriquecimento do processo de 

amadurecimento cognitivo dele, propondo começar o estudo de Óptica com a 

observação e discussão das telas de Joseph Wright. Entende-se que assim o projeto 

poderá contribuir na potencialização das relações entre Física e as disciplinas 

citadas, pois os temas de suas produções (fotografias) estão dentro de ciência, 

tecnologia e história local. E, dependendo do que o estudante escolher para retratar, 

existe a possibilidade de relatos e discussões sobre questões que envolvam 

entender a dinâmica do local onde eles vivem ou, desdobramentos e influências das 

tecnologias ou da ciência. Então, procurou-se identificar e entender se e como isso 

acontece, bem como, contribuir para a diminuição do fracasso escolar.  

Assim sendo, as questões de pesquisa foram: Como os conceitos 

introdutórios de óptica geométrica podem ser compreendidos por meio da 

observação de telas específicas de Joseph Wright? Como o estudante demonstra 

sua leitura da realidade na sua produção fotográfica, após o contato com as obras 

de Joseph Wright e mediado pela plataforma de mídia social? 

Por que dos conceitos introdutórios de óptica geométrica2? Porque faz parte 

destes conceitos, o da visão, a forma mais básica e universal de comunicação. As 

crianças aprendem desde cedo que se apontarem para algo que querem o adulto 

que estiver por perto entenderá o que ela esta pedindo. Mesmo pessoas com certos 

tipos de deficiência cognitiva conseguem fazer uma ideia de um conceito se este 

puder ser representado por uma imagem. Quando se observam imagens/fotografias 

de um local ou pessoa em momentos diferentes, pode-se verificar as mudanças que 

ocorreram e se ocorreram, e perceber detalhes que uma descrição por escrito não 

daria conta. Tem-se na visão e nas imagens possibilidades variadas de interação 

tanto com o outro como com o mundo ao redor. 

                                            
2
 A Óptica é dividida em: Óptica Geométrica, que estuda a propagação e o comportamento da luz, e 

Óptica Física, que estuda os fenômenos da natureza da luz. 
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Embora a opção tenha sido tratar primeiramente do modelo ondulatório, 

questões que envolvem o modelo corpuscular (funcionamento do laser, fibras 

ópticas, funcionamento de aparelhos de tomografia) surgiram no decorrer da 

pesquisa. Estas foram discutidas com os estudantes de maneira a oferecer uma 

explicação introdutória para a sequência do conteúdo – emissão, composição, 

absorção, polarização, interferência e difração da luz – em Óptica Física. 

O objetivo geral da pesquisa consistiu em:  

 Investigar a compreensão dos estudantes sobre conceitos introdutórios 

de Óptica mediados por uma plataforma de mídia social (Edmodo) e utilizando a 

observação de telas de Joseph Wright. 

Os objetivos específicos consistiram em: 

 Classificar as observações realizadas pelos estudantes (via Edmodo) 

sobre as telas de Joseph Wright propostas e os conceitos de Óptica relacionados. 

 Analisar os efeitos da plataforma de mídia: quanto à participação pelos 

estudantes; formas de interação dos estudantes com o Edmodo, entre eles e com o 

professor e a utilização do Edmodo para a realização das atividades. 

 Interpretar os resultados da construção proposta (fotografia 

contextualizada). 

 Elaborar como produto um caderno com a sequência didática que 

possibilitou trabalhar Óptica, Joseph Wright e Edmodo. Posteriormente, indicar 

práticas com outros artistas dentro de outros contextos para disponibilização por 

meio da própria plataforma de mídia social Edmodo para outros professores. 

A escolha do Edmodo como plataforma se deve a sua semelhança 

operacional com o Facebook e a possibilidade de criação de um grupo de 

professores para discutir práticas como esta. Com relação a aparência das páginas 

as plataformas Facebook e Edmodo não são semelhantes, contudo parte de seus 

recursos de interação, sim. Como boa parte dos alunos de Ensino Médio utiliza o 

Facebook e seus recursos, o manejo do Edmodo que possui ferramentas parecidas, 

por parte dos mesmos, por hipótese, seria simples. E, por se tratar de uma 

plataforma voltada para fins educativos, no Edmodo informações de outro caráter e 

que chamariam mais a atenção dos estudantes não são disponíveis. Por isso, o 
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interesse em saber como os estudantes participariam no Edmodo e como 

realizariam as atividades propostas.  

Outra ideia atrelada a estas questões foi a possibilidade de interagir com o 

estudante de maneira informal e fora do ambiente escolar. Esta participação poderia 

ser considerada como uma aula extra, uma vez que este espaço serviu, e continua 

servindo, também para tirar dúvidas e postar materiais complementares e de apoio. 

Como a plataforma de mídia social não depende de um local específico para 

sua manipulação, o estudante pode interagir com seus recursos e realizar suas 

atividades de qualquer computador (em casa, na escola ou em uma lan house) e, 

também, no seu celular ou outro dispositivo com acesso a internet. A 

compatibilidade da plataforma permite estas interações. 
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2 PREMISSAS E PROBLEMAS: O PAPEL DO PROFESSOR E AS 

POSSIBILIDADES DE INTERAÇÃO 

 

 

O papel do professor segundo os estudos sobre formação de professores 

dos últimos vinte anos, passou por diversas idealizações; alguns autores apontaram 

para o mediador do conhecimento (WEBER; BEHRENS, 2010); porém concretizar 

uma postura de mediador leva tempo; outros para um profissional integrador das 

tecnologias com as questões humanistas envolvidas e, por isso, um profissional 

mais criativo, experimentador e orientador de processos de aprendizagem (MORAN, 

p.12, 2005). O sistema de ensino vigente, que consiste, na prática, em um processo 

de ensino tradicional e centrado no professor, embora teoricamente assuma 

posturas modernas, assim como qualquer sistema, está impregnado de questões 

burocráticas que distanciam o professor das reflexões sobre suas práticas e da nova 

postura que pode assumir no contexto da sociedade da informação. 

Há dezoito anos, no artigo de Stahl (1997) sobre a formação de professores 

para o uso de novas tecnologias, as questões levantadas foram justamente sobre 

preparar o estudante para o uso das TIC, a importância de novas tecnologias para a 

atuação profissional, a importância do domínio do processo de aprendizagem pelo 

estudante, a necessidade da educação permanente explorando as tecnologias, a 

necessidade da preparação do professor para explorar estas facilidades, e escreveu 

que... 

 

[...] será sempre a capacidade do professor para selecionar e explorar as 
tecnologias adequadas ao seu contexto específico que dará a devida 
dimensão ao seu uso na educação, não só porque facilitará as tarefas de 
ensino, mas, principalmente, porque poderá facilitar e ampliar a 
aprendizagem de seus alunos (STAHL, 1997, p.4).  

 

Driver et al (1999) consideraram ainda que o professor de ciências no papel 

de mediador deve iniciar o aluno nas ideias e práticas da comunidade científica 

buscando torná-las significativas em nível individual encorajando a reflexão. Stahl 

(1997) examinava que a educação faz uso de apenas um sentido, que os materiais 

visuais são utilizados de forma limitada e que na era da informação as habilidades 

necessárias não têm sido desenvolvidas pela escola. 
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Sasseron e Carvalho (2011) escreveram sobre a importância dos textos 

científicos citando o artigo de Norris e Phillips3, no qual, estas autoras defenderam o 

uso destes textos por trazerem elementos que auxiliam na construção de 

conhecimentos científicos e, porque sua leitura e compreensão passam pela 

interpretação e relação que o leitor faz dos conhecimentos apresentados. 

Zanetic (2006) acrescentou que a produção literária é rica em possibilidades 

de uso para o ensino de Física, não apenas os textos científicos. Que “[...] o trabalho 

de divulgação científica, praticado por grandes físicos do século XX com veia 

literária, como Einstein, Landau, Bohr, Feynman, entre outros. [...] poderiam ser 

utilizados em aulas do ensino médio” (ZANETIC, 2006, p.44). 

Diante disso, para a apresentação e introdução destes textos científicos, ou 

literários, poderiam ser utilizadas as plataformas de mídia social educativa que 

disponibilizam não apenas o texto, mas imagens e vídeos que podem ser anexados 

ou direcionados por links, para ilustrar ou trazer maneiras diferentes de tentar 

entender o conteúdo a ser abordado. Segundo Stahl (1997), os ambientes virtuais 

poderiam incentivar tanto o trabalho individual como o trabalho cooperativo em 

função das suas possibilidades de interação. E, segundo Werthein (2000), cada 

indivíduo irá interagir com estes textos e formas de discurso científico conforme os 

mesmos fatores que geram o surgimento de novas tecnologias, dependendo de 

fatores sociais pré-existentes, criatividade, espírito empreendedor e as condições de 

pesquisa científica. 

A palavra interação, segundo o dicionário, é definida como uma “ação ou 

influência mútua entre coisas e/ou seres” (HOUAISS; VILLAR, 2003, p.301) e a 

palavra interatividade como algo “que permite ao indivíduo interagir com a fonte ou 

emissor” (HOUAISS; VILLAR, 2003, p.301).  

Em Física, a interação pode acontecer nas explicações em sala, em 

demonstrações de experimentos, na utilização de vídeos e de textos, porém é algo 

imediato. Quando o sinal toca as interações cessam. Nos ambientes virtuais estes 

momentos de interação não estão presos aos minutos de duração de uma aula, ou 

ao dia da semana em que ela acontece. Por isso, o nível de interatividade do 

estudante é demonstrado no relacionamento dele com a tecnologia – plataforma de 
                                            
3
Referência de Sasseron e Carvalho (2011) – Norris, S.P. e Phillips, L.M. (2003). How Literacy in Its 

Fundamental Sense is Central to Scientific Literacy, Science Education, v.87, n.2, 224-240. 
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mídia. E pode demonstrar também como ele faz uso das tecnologias – interatividade 

- para alcançar a interação com professores e colegas. 

Com o Edmodo, a interatividade acontece quando o estudante utiliza este 

meio para contatar professores e colegas. Quando utiliza o ambiente virtual para 

tirar dúvidas com o professor, para encontrar respostas e fazer questionamentos 

junto com seus colegas, quando posta conteúdos com a finalidade de compartilhar 

algo novo para ele ou que possa auxiliar seus colegas.   

A proposta desta pesquisa não fugiu a necessidade de introduzir textos 

científicos, pois a Óptica está relacionada posteriormente ao conteúdo de 

Ondulatória e anteriormente ao de Física Moderna. As aplicações tecnológicas são 

diversas, de lentes para óculos a lasers. Nas suas relações com outras disciplinas, 

por exemplo, seus conceitos servem as Artes (como técnicas de composição ou 

como tema de obras), a Química (espectroscopia para estudos de materiais, 

caracterização de ambientes químicos), a História [na qual contexto cultural 

influencia diretamente os critérios adotados pelos cientistas (FORATO, 2009)]. 

Apenas para citar poucas relações e, podem-se encontrar muitas outras em outras 

áreas do conhecimento.  

A interação com a plataforma Edmodo precisa ser algo além de apenas 

postar atividades, mas a intenção é utilizar também os textos científicos para 

promover esta interatividade e tentar provocar a curiosidade do estudante e mais 

interações em sala de aula. Isto porque, como explicou Costa (2013, p.181), esta 

“[...] interatividade exige uma atitude ativa e atenta do público a quem se destinam 

as mensagens, [...] os sistemas digitais exigem ação, reação e resposta por parte do 

usuário [...]”.  Costa (2013) ainda expôs que o desafio é criar um envolvimento 

permanente e duradouro voltado aos processos educativos por meio deste tipo de 

mídia, que deixa uma margem grande de liberdade de escolha.  

Os projetos e trabalhos de pesquisa envolvendo plataformas digitais de 

mídia social focalizam aspectos teóricos e descritivos destas plataformas e, outros, 

os aspectos ligados ao planejamento e aplicação para disciplinas tanto do ensino 

médio quanto aquelas dos cursos técnicos e/ou de graduação.  

Baiocchi (2012) realizou um trabalho de pesquisa e reflexão sobre a 

utilização de tecnologias digitais no ensino de língua inglesa e, dentre as 
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ferramentas digitais, cita a plataforma Edmodo apontando que seu atrativo, no ponto 

de vista de Baiocchi (2012), é a sua similaridade com o Facebook. Pontuou, ainda, 

que diferente de redes sociais convencionais esta é restrita e segura, possui 

aplicativos para sistema Android e iphones, e necessita de poucas instruções para 

sua utilização. 

Robalo e Gouveia (2013) investigaram a utilização da plataforma Edmodo no 

ensino de informática no Instituto Superior de Educação do Huambo na Angola. Os 

estudantes do curso são professores de escolas de ensino fundamental e médio. A 

proposta foi disponibilizar no final de cada aula o seu conteúdo na plataforma 

Edmodo e pedir atividades em grupo ou individuais como atividades direcionadas, 

de fixação e avaliação com prazos específicos de entrega ou resolução. Nesta 

investigação, com um público bem específico, observaram como resultado que 

houve um aumentou de interação entre os estudantes, colaboração entre eles, 

partilha de conhecimentos, resolução de problemas cotidianos, aumento no ritmo de 

aprendizagem da turma e ainda possibilitou o aprofundamento dos conteúdos do 

currículo do curso de informática. Contudo, frise-se novamente que o grupo de 

estudantes era composto por professores e, este fator, faz muita diferença nos 

resultados de aprendizagem. Robalo e Gouveia tinham um grupo motivado e de 

atitudes objetivas. 

Nas investigações de Baiocchi (2012) e Robalo e Gouveia (2013) as 

interações em sala de aula não receberam tratamento diferenciado, mas contaram 

com o auxílio de uma TIC.  

As questões relacionadas com a escolha, aplicação e resultados do uso das 

TIC diferem pouco de uma disciplina para outra, mas algumas encontram mais 

facilidade em alcançar seus objetivos curriculares. Por isso, a busca por testar 

determinadas plataformas com conteúdos específicos e abstratos é tão importante 

quanto utilizá-las para entender fenômenos do cotidiano, ou pensar de forma mais 

aprofundada em certos aspectos do conteúdo que se desdobram em questões do 

cotidiano que aparentemente não tem relação com Física.  Robalo e Gouveia (2013) 

obtiveram avanços significativos na introdução apenas de conteúdo e atividades 

extraclasse. Aliando abordagens diversificadas em sala e auxiliando com a 
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plataforma de mídia, poderiam ser observadas outras contribuições dessa 

interatividade? Qual a extensão destas contribuições? 

As pessoas (muitos professores, estudantes, pais e outros) têm como certo 

que as consequências de práticas diferenciadas são positivas. Porém, um problema 

é entender como isso funciona e para quais condições. Entender as contribuições e 

sua extensão depende do ponto de vista, pois as contribuições passarão 

despercebidas se a observação não for objetiva. 

Assim, tem-se a importância da redefinição do papel do professor como 

experimentador e pesquisador na ação, buscando por meio da compreensão da 

complexidade de suas tarefas entendê-las e estabelecer uma relação de parceria 

com os estudantes (BELLONI, 1998). 

Essa parceria pode ser exercitada em Ambientes Virtuais de Ensino-

Aprendizagem (AVEA). No sentido de buscar potencializar o ensino-aprendizagem é 

que se pode fazer o uso de AVEA, definidos por De Bastos, Alberti e Mazzardo 

(2005, p.3) como “[...] um ambiente que possui uma interface para navegação 

hipertextual que agrega múltiplas mídias, ferramentas de comunicação, síncrona e 

assíncrona, com proposta pedagógica, localizado em um único sítio”. E como 

explicaram os autores, estes ambientes promovem o ensino aprendizagem de 

estudantes e professores.  

Bem como se ressaltou a importância da interatividade relacionada ao 

estudante (COSTA, 2013), ela também é fundamental por parte do professor. No 

caso deste, ela se constitui dos direcionamentos e monitoramento necessários à 

manutenção das atividades nestes ambientes (DE BASTOS; ALBERTI; 

MAZZARDO, 2005). E assim a Educação a Distância colabora com o ensino 

presencial por meio de sua ferramenta básica – o AVEA. E o ensino presencial pode 

dispor de mais uma estratégia para aproximar o estudante do conhecimento. E De 

Bastos, Alberti e Mazzardo (2005) lembraram que uma proposta didática nestes 

ambientes deve selecionar os recursos para não cair na superficialidade e para 

manter a atenção do estudante nos objetivos e não nas ferramentas tecnológicas. 

Percebe-se que os professores que mantem seu ritmo de estudos, buscam 

maneiras novas de aplicar práticas conhecidas, elaboram outras específicas para 

suas turmas, buscam estar a par e utilizar as tecnologias, conseguem aproximar 
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suas práticas do que seria o ideal para atender os estudantes e conseguir um 

resultado aceitável em termos de desempenho escolar. Uma vez que potencializar 

este desempenho é a razão fundamental das pesquisas em Educação. 

 

 

2.1 JUSTIFICATIVAS DENTRO DA TENDÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO USO DAS 

TIC4 

 

 

As plataformas de mídia social desenvolvidas para fins educativos fornecem 

mais uma possibilidade de ação educativa, que acrescentada às metodologias 

existentes pode auxiliar no processo de apropriação dos conhecimentos científicos 

relevantes ao entendimento dos fenômenos cotidianos e na construção de uma 

leitura cidadã e crítica de mundo. Esta leitura é favorecida quando o indivíduo é 

capaz de fazer uso conjugado da escrita, imagens, sons que aparecem em meios de 

comunicação diversos. Uma vez que o papel do professor vai além do conteúdo 

específico, ele deve auxiliar no desenvolvimento de aptidões como senso crítico, 

cidadania, criatividade, organização, entre outras consideradas necessárias para um 

bom desempenho do papel deste indivíduo na sociedade. 

As iniciativas didáticas, metodológicas, instrumentais, de leitura e 

interpretação do cotidiano e apresentação de tecnologias de forma crítica partem do 

professor. É ele que percebe algo, realiza interações com a realidade do estudante 

e, com alguma estratégia direcionada, busca promover algumas situações que 

possam desencadear aquelas citadas acima. Os instrumentos legais acabam por ser 

integrados de maneira consciente ou inconsciente nessas ações/intervenções.  

Desde 1996, com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - 

Lei 9394), programas públicos de Educação à Distância (EaD) tem sido incentivados 

por leis e decretos. Juntamente com estes programas, outras políticas públicas 

procuram desde então a inserção das TIC no contexto escolar. Embora o foco 

explicitado por leis e decretos seja a formação de professores, promoção de cursos 

em áreas remotas do país, democratização da oferta de cursos técnicos, 

                                            
4
 TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação. 
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capacitação profissional, entre outras propostas, percebe-se uma tendência à 

utilização de TIC em prol do acesso a educação como resposta as demandas do 

contexto social e econômico atuais.  Segundo Moore e Kearsley (2010), existe uma 

demanda por novos meios de acesso ao conhecimento uma vez que parte da 

informação sofre desatualização de forma muito rápida e, isso exige que a 

transformação da informação em conhecimento seja contínua. 

As necessidades desta sociedade informatizada não se refletem nas práticas 

adotadas nas instituições de ensino, pois apesar delas, ainda existe resistência tanto 

por parte de estudantes que não possuem postura autônoma e madura (FABRI; 

PEREIRA; RANGEL, 2012), como por parte de professores (ABREU; NICOLACI-DA-

COSTA, 2003; WEBER; BEHRENS, 2010; DE JESUS et al, 2015) em usar as TIC 

para fins educativos. Os primeiros buscam entretenimento e os outros fazem 

preferencialmente pesquisas.  

Entende-se que existe a necessidade, mas sua implantação vai demandar 

um tempo maior do que a velocidade com que a informação muda. Existem ganhos 

com a utilização de tecnologias, contudo de forma pontual (projetos específicos, 

áreas específicas, pouca abrangência mesmo dentro de um único tema). As 

mudanças partirão dos professores que quiserem se envolver, considerando que 

estrutura das instituições ainda é problemática, e poucos escrevem sobre as 

condições reais de assimilação destes estudantes, considerados nativos digitais5 

(PRENSKY, 2001), dentro do ambiente concreto da escola que tenta introduzir, a 

seu modo, tecnologias. Autonomia e maturidade são requisitos para o uso de 

quaisquer tecnologias. E assim desafios vão se acumulando. “Embora a TIC seja 

usada como facilitadora da educação e da formação, existe um grande abismo entre 

o seu potencial e o que dela se pratica” (BARBOSA, 2012, p. 80). 

Corrêa et al. (2009, p. 20) consideraram que o principal desafio está “[...] na 

constante avaliação e redirecionamento destas tecnologias no uso cotidiano pelos 

profissionais da educação, pelo governo e pela sociedade”. Braga (2013) considerou 

que o letramento digital é fundamental no momento atual e que a internet destaca-se 

como um espaço social que atua como fonte de informação, construção de 

conhecimento, manifestações culturais e interações sociais diversas.  E colocou 

                                            
5
Termo atribuído a Marc Prensky (2001). 
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ainda que “[...] há uma tendência de ampliação do uso das TIC pelos diferentes 

grupos sociais, mesmo aqueles classificados como economicamente 

desfavorecidos. As práticas educacionais não podem ficar alheias a essa tendência” 

(BRAGA, 2013, p.20). 

Podem-se encontrar cursos dos mais variados de curta duração online para 

capacitação e atualização tanto de profissionais da educação como para 

profissionais de outras áreas. O estudante de Ensino Médio, quando entra no mundo 

do trabalho, precisa adequar-se a novos modelos de aprendizagem e que envolvem 

justamente cursos online através de plataformas virtuais. E assim, “[...] o uso da 

internet, [...] passa a ser uma demanda social e não uma mera “opção” colocada 

para os indivíduos” (BRAGA, 2013, p.40, grifo do autor). Braga (2013) explicou que 

este é um processo normal de mudanças nas práticas de letramento e, que 

pressões sociais são sofridas por quem não utiliza estas novas práticas. A autora 

também fez uma analogia explicando que os constrangimentos sofridos por quem 

não utiliza aparelhos celulares serão os mesmos para aqueles que num futuro 

próximo não apropriarem-se destas TIC. E lembrou o papel do professor neste 

contexto escrevendo que: 

 

[...], nossa meta é expandir as condições de circulação social de nossos 
alunos, permitindo que eles desenvolvam as habilidades necessárias para a 
construção de conhecimento e modos de compartilhar informações 
privilegiadas pela sociedade atual. Nosso trabalho amplia as possibilidades 
de aceitação e participação do nosso aluno em diferentes tipos de 
comunidades que dominam e pressupõem o domínio de determinados 
conteúdos e de perspectivas discursivas. [...] Isso sustenta a afirmação de 
que todos os docentes estão diretamente envolvidos na ampliação do 
repertório de letramento de seus alunos (BRAGA, 2013, p.49).  

 

Considerando a ampliação do repertório de letramento dos estudantes, tem-

se que a união das TIC, suas possibilidades de interação e o conteúdo específico de 

cada disciplina, podem colaborar no processo de aquisição dos conteúdos 

específicos e práticos, bem como daqueles conteúdos não aplicáveis ao seu dia a 

dia. A intenção é trazer para o estudante justamente as formas possíveis aplicáveis 

e não aplicáveis de cada disciplina, principalmente aquelas das Ciências Exatas, 

pois mesmo os tópicos mais abstratos levam a reflexão e a construção de 

significados.  
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O professor deve tentar a construção de significados partindo de sua 

disciplina levando a um nível de entendimento gradativamente maior e que se 

estenda por questões diversas, escolares e sociais. Para isso, pode lançar mão de 

vários materiais (livros, textos, artigos...) e tecnologias (imagens, sons, softwares, 

computadores,...), bastando criar maneiras diferentes de usá-los. Este ponto é 

justamente onde surgem as dificuldades, mas em cada tentativa algo novo é 

vislumbrado e outras possibilidades, questionamentos e soluções são encontradas. 
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3 JOSEPH WRIGHT E AS RELAÇÕES COM A COMPLEXIDADE E 

DIALOGICIDADE 

 

 

Neste capítulo, o referencial teórico e o pintor utilizado para desenvolvimento 

dessa pesquisa serão apresentados. Os aspectos históricos referenciados abaixo 

correspondem às questões que foram discutidas com os estudantes no início da 

pesquisa. Foram reunidos autores que contribuem para explicar a visão que se faz 

deste projeto e a busca por uma abordagem interáreas nas suas ações. As 

demandas sociais, educacionais e pessoais por trás dele não seguem uma linha 

única e, como será especificado a seguir, influenciam as decisões de planejamento 

e aplicação. Nas seções a seguir buscou-se mostrar como nesta pesquisa o 

entendimento da complexidade das áreas envolvidas colaborou no caminho e na 

análise dos passos seguidos. Esta complexidade explicitou-se nos diálogos entre 

professor-estudante e entre estudante-estudante durante as discussões das telas e 

das atividades realizadas pelos estudantes. A observação das telas e o contexto do 

pintor foram os pontos de partida para uma prática dialógica. 

 

 

3.1 HISTÓRIA, ARTE E CIÊNCIAS COM JOSEPH WRIGHT 

 

 

O século XVIII é o momento na história em que nasce Joseph Wright. Por 

este motivo é relevante lembrar breve e resumidamente algumas das questões 

históricas envolvidas.  Este período foi marcado por revoluções e mudanças no 

pensamento. A Revolução Industrial, a Revolução Francesa e o Iluminismo agitaram 

este período.  

O modelo Feudal característico da Idade Média entrou em decadência e em 

seu lugar surgiu o modelo industrial. Na Inglaterra, a Revolução Industrial aconteceu 

a partir de 1760, no setor têxtil. Neste setor, a fiação da lã era feita manualmente em 

rocas de baixo rendimento. A revolução neste setor aconteceu com as invenções de 

James Hargreaves [1764 – máquina de fiar (Spinning Jenny) e a lançadeira volante 
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(Fly-Schepel)], de Richard Arkwright (Bastidor Hidráulico) e de Samuel Crompton 

[1789 – unindo as invenções de Hargreaves e Arkwright - Mula Fiadora 

(SpinningMule)]. E, neste momento da história da Inglaterra no qual as máquinas 

começam a substituir o trabalho manual, surge, em 1763, a máquina a vapor de 

James Watts. Juntas, estas invenções, movimentaram outros setores como o da 

indústria de mineração e a dos transportes ferroviários e marítimos (SILVA, 2008).   

Neste período as ciências físicas, químicas e biológicas tiveram um grande 

desenvolvimento. Em meio a estes acontecimentos Rousseau6 questiona o 

progresso técnico, material e urbanístico como fonte de ganho e melhoria. A 

Revolução Francesa aconteceu, no primeiro momento, aproveitando a mensagem 

de emancipação e, num segundo momento, pelo terror do culto da razão. Nos 

séculos seguintes a razão, a ciência e a educação seriam vistas como promotoras 

do progresso e de benefícios (MORIN, 2006). 

Joseph Wright nasceu em Derby, na Inglaterra, em 3 de setembro de 1734 e 

morreu em 29 de agosto de 1797, também em Derby. Wright foi o terceiro filho de 

um advogado da cidade conhecido por sua integridade. Desde sua infância mostrou 

talento para a mecânica e chegou a produzir uma roda de fiar, uma caixa de 

surpresas e uma pequena arma. Aos onze anos manifestou uma forte inclinação 

para a arte. Wright copiava as fachadas das casas e fazia esboços das sessões do 

tribunal (MONKHOUSE, 1900). 

Wright viveu e trabalhou durante a maior parte de sua vida na sua cidade 

natal. Ele iniciou sua carreira como retratista local e rapidamente ficou conhecido por 

uma série de pinturas de cenas noturnas marcantes representando questões 

científicas e industriais que mostrou nas exposições anuais da Sociedade dos 

Artistas, em Londres (DERBY MUSEUMS, [20??]). A primeira obra da série “à luz de 

velas”, pela qual foi reconhecido chama-se Três pessoas observando o gladiador 

sob luz de vela (Three persons viewing the gladiator by candlelight) de 1765 

(GORRI; SANTIN FILHO, 2009). 

 

                                            
6
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) estava  ligado à Revolução Francesa. O princípio fundamental 

de sua obra é que o homem é bom por natureza, mas está submetido à influência corruptora da 
sociedade (FERRARI, 2008, p.1). 



36 

 

 
Figura 1 - Joseph Wright: série à luz de velas (Três pessoas observando o gladiador 

sob luz de vela, 1765). 
Fonte: Olga's Gallery, 2015 

 

Wright mostrava preferência por aplicar fortes efeitos de luz e sombra 

(princípios do chiaroscuro), utilizava luz artificial e, principalmente, velas. As telas 

desta série foram realizadas entre 1765 e 1773, antes do período que esteve na 

Itália. Contudo, Wright era um homem caseiro. As pessoas mais importantes que 

retratou foram Sir Richard Arkwright (Bastidor Hidráulico) e Erasmus Darwin (médico 

inglês e avó de Charles Darwin). Na Derby Corporation Art Gallery estão sessenta 

de seus retratos (MONKHOUSE, 1900). 

Dentre suas obras, três de suas pinturas abordam temas relacionados 

diretamente com ciência: Um experimento com um pássaro na bomba de ar (An 

experiment on a Bird in an Air Pump) de 1768, Alquimista em busca da pedra 

filosofal (The Alchymist, in Search of the Philosopher’s Stone, Discovers 

Phosphorus, and prays for the successful Conclusion of his operation, as was the 

custom of the Ancient Chymical Astrologers) de 1771 e Um filósofo dando uma 

palestra sobre o planetário (A Philosopher giving that Lecture on the Orrery) de 

1776. A Física, a Química e a Astronomia aparecem como enredo destas cenas. E, 

ainda, encontram-se elementos que expressam ideias nacionais, gostos e interesses 

da época em questão (DERBY MUSEUMS, [20??]). As telas do experimento com o 
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pássaro e da palestra sobre o planetário apresentam uma complexa e delicada 

combinação de arte, ciência e filosofia e evidenciam o refinamento alcançado por 

Wright (GORRI; SANTIN FILHO, 2009). Por isso, “trabalhar com uma tela como a de 

Wright trata-se de uma ação para um sistema complexo em sala de aula no ensino 

de ciências [...]” (MIQUELIN, 2015, p.4), e cabe ao professor aprofundar a relação 

de mediação possível, uma vez que as telas relacionadas com ciência podem servir 

para discussões sobre arte e ciência, história e filosofia da ciência, óptica, química, 

biologia, questões éticas relacionadas, entre outras (MIQUELIN, 2015).   

 

 

Figura 2 - Joseph Wright e a ciência retratada: Um experimento com um pássaro na 
bomba de ar, 1768. 
Fonte: BBC, 2015 
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Figura 3 - Joseph Wright e a ciência retratada: Alquimista em busca da pedra filosofal, 
1771. 

Fonte: BBC, 2015. 

 

 

Figura 4 - Joseph Wright e a ciência retratada: Um filósofo dando uma palestra sobre 
o planetário, 1776. 
Fonte: BBC, 2015 
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Bahia e Ibérico-Nogueira (2005) fizeram um estudo sobre a criatividade de 

estudantes universitários e inspiraram-se justamente em uma das telas de Joseph 

Wright. Elas escreveram suas percepções sobre a contribuição da tela do ponto de 

vista pedagógico. 

 

Nos tempos em que os membros da Lunar Society se reuniam 
mensalmente em diferentes cidades de Inglaterra, na noite de segunda-feira 
mais próxima da lua cheia, o pintor britânico Joseph Wright of Derby, 
fascinado pelo encontro da humanidade com a tecnologia, inovação e 
invenção, pintou Um Filósofo dá uma Lição sobre o Planetário de Mesa, 
fazendo a apologia dos progressos científicos e do desejo de instrução dos 
leigos e dos profissionais. De entre as oito figuras que se vêem em torno do 
planetário de mesa estão um filósofo que parece ser Isaac Newton, um 
cartógrafo que tira apontamentos, uma mulher que toma parte na vida 
intelectual e o rosto iluminado de duas crianças sonhadoras, felizes e 
interessadas na lição e na contemplação de algo particularmente belo. 
Possivelmente o pintor pretendia mostrar o ideal pedagógico em que os 
alunos não são obrigados a aprender à força e podem aprender de uma 
forma mais autônoma e criativa, pois a melhoria da educação começava a 
tornar-se uma necessidade premente, na esteira dos Pensamentos sobre a 
Educação em que John Locke propunha um ensino que despertasse o 
interesse dos jovens e substituísse as lições aprendidas de cor (BAHIA; 
IBÉRICO-NOGUEIRA, 2005, p.1). 

 

Bahia e Ibérico-Nogueira (2005) acreditam que a criatividade produziu os 

avanços na História da Humanidade e consideram que a criatividade deveria ser o 

objetivo principal da educação. Que a escola não pode continuar incentivando o 

conformismo e matando a criatividade. Contudo, acrescentam que é necessário 

conhecer mais sobre este processo humano complexo e multidimensional por meio 

de uma avaliação da criatividade com o intuito de identificar como promover de 

maneira mais eficaz uma educação mais criativa. 

Assim, os ambientes virtuais são um convite à criatividade quando bem 

direcionados. Por falta de direcionamento é que suas interações resultam em cópia 

e/ou plágio. Muitos professores reclamam do recurso copiar e colar, mas não 

direcionam as atividades para que isso não aconteça. E a culpa recai na internet 

como se ela por si só pudesse orquestrar um complô da produção ilegítima. 

Na internet também somos convidados a tentar entender seus textos, suas 

imagens, seus vídeos e, por mais que pensemos que determinadas mídias são mais 

compreensíveis que outras, na realidade existem milhares de interpretações de um 

mesmo objeto, independente de sua descrição estar em texto, imagem ou vídeo. A 
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individualidade do ser que faz uso da tecnologia é que dá o tom deste entendimento 

e que busca, por mecanismos diferentes, os significados das linguagens utilizadas. 

Por vezes, no ensino de Física, as partes introdutórias formais não 

conseguem chamar a atenção do estudante. As obras de Joseph Wright inspiram, 

impressionam e provocam a curiosidade do observador e, em Ciências, não existe 

motivação melhor que a curiosidade. 

 

 

3.2  APRENDIZAGEM COOPERATIVA NO CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 

A internet e as mídias ligadas á comunicação têm modificado os usos da 

linguagem e proporcionado novas formas de interação no mundo virtual. Contudo, 

proporcionam isolamento e interferem na interação com o mundo real. Os problemas 

maiores residem nos desafios cognitivos, no acúmulo de informações e na formação 

necessária para identificar os problemas de compreensão (ARAÚJO; BIASI-

RODRIGUES, 2005). 

A internet faz uso das linguagens escrita e audiovisual. E, para Soares 

(2006), os mecanismos de dominação pela linguagem conduzem a um novo 

analfabetismo, aquele das expressões audiovisuais e dos meios de comunicação. 

Isso acontece quando os indivíduos são excluídos dos saberes necessários para a 

utilização destas ferramentas, pois seu saber tem consequências em sua realidade. 

Soares visualiza a internet como um  

 

[...] campo livre, aberto e sem qualquer regulação de seus conteúdos, 
encontram-se informações baseadas em fatos reais interpretados e 
maquiados com imagens, sons e cores [...]” e “[...] onde os dados se 
encontram sem qualquer pretensão de ser conhecimento [...] (SOARES, 
2006, p.27) 
 

, mas podem tornar-se conhecimento por meio do interesse e da reflexão.  

E Soares (2006, p.29) explica que: 

 

[...] a maioria da população infantil, adulta e idosa, excluída de processos de 
aprendizagem que antecedem o acesso às tecnologias de informação e 
comunicação, são também excluídas socialmente pela falta de leitura, 
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escrita e consequentemente da compreensão crítica da realidade 
(SOARES, 2006, p.41). 

 

Percebe-se que a compreensão crítica da realidade esta em jogo desde a 

escolha por um projeto interáreas; que é preciso trabalhar o cognitivo do estudante 

por meio das tecnologias disponíveis no contexto atual. Estas tecnologias estão 

baseadas na escrita, em imagens e em sons. Alguns indivíduos só poderão ter 

acesso às tecnologias e as questões relacionadas dentro do ambiente escolar se aí 

forem oferecidas as oportunidades. Este é o lugar que tem condições de 

experimentar com este indivíduo as possibilidades de instigar o pensamento crítico, 

onde ele pode expor sua condição e buscar mudá-la se assim quiser, questionar e 

entender sua condição, expressar ideias e amadurecê-las, compartilhar impressões 

e sentimentos sobre a realidade, ter esperança na mudança, buscar autonomia. É o 

lugar para socializar conhecimento e para evoluir como ser humano. 

No caso das turmas do projeto piloto e do projeto definitivo deste trabalho, 

dos estudantes que participaram, apenas sete estudantes do projeto definitivo não 

tinham a disposição smartphones e computadores pessoais com acesso à internet. 

Estes estudantes foram atendidos nas minhas horas atividade e utilizaram o 

laboratório de informática para conhecer o Edmodo e realizar suas postagens de 

ambientação e atividades. Apesar de não dispor dos equipamentos todos tinham 

conhecimentos básicos sobre a utilização de computadores. E a cooperação 

começou neste ponto. Os estudantes portadores de smartphones mais próximos 

destes sem esta tecnologia, prontamente se ofereceram para ajudar nas postagens 

e/ou para realizar o trabalho em grupo. 

São turmas grandes, mas com potencial participativo e de interação muito 

bons. Neste ambiente fica mais fácil iniciar um trabalho no sentido da aprendizagem 

cooperativa e dar os primeiros passos para uma inteligência coletiva. Um fator que 

contribui para isso nas turmas do projeto definitivo é a presença dos estudantes com 

necessidades especiais. A turma demonstra simpatia pelo esforço destes estudantes 

em participar e coopera como um todo nestes momentos para não desestimular 

estes colegas.  

A cooperação entre professor-estudante e estudante-estudante por meio da 

plataforma Edmodo foi um dos aspectos observados. No tempo utilizado para este 
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estudo, percebeu-se que esta cooperação tem potencial neste ambiente virtual, 

porém é necessário criar o hábito no estudante de buscar este ambiente com a 

função de cooperação, ou seja, um tempo maior seria necessário para colher os 

frutos desta possibilidade de interatividade via Edmodo.  

Lévy (1999) ressalta que, no ambiente virtual, estudantes e professores 

aprendem e atualizam seus saberes ao mesmo tempo, o que chama de 

aprendizagem cooperativa. O autor defende uma mudança qualitativa nos processos 

de aprendizagem por meio da inteligência coletiva, numa aprendizagem cooperativa 

assistida por computador7. Nela o papel do professor é incentivar a aprendizagem e 

o pensamento, acompanhando e administrando as aprendizagens. 

Machado e Tijiboy (2005) consideram que a interatividade dos ambientes 

virtuais favorece a geração de espaços de construção de subjetividades e, também, 

de tensões sociais. As autoras chamam a atenção para a imprevisibilidade, que 

permeia as práticas relacionais de cooperação, representando a diversidade e a 

complexidade humana e, por isso, sendo base para a composição da inteligência 

coletiva. 

Mesmo que não sejam exatamente inovadoras, mudanças pequenas na 

prática diária promovem uma mudança do educador e dos estudantes e, podem 

estimular uma conversa com outras áreas do conhecimento e futuramente a 

intenção de práticas ou projetos interáreas e interdisciplinares. Tais mudanças, 

também, oferecem a fuga da tendência didatista e da execução instrumental e 

técnica e possibilitam um primeiro passo para a inteligência coletiva e as relações de 

cooperação também entre o grupo de professores. 

Os conteúdos das disciplinas escolares não constituem uma realidade na 

visão do estudante, pois ele não encontra significado nessas disciplinas 

individualmente e nem em conjunto. São apenas textos e equações. 

Formas de interação diferenciada (cooperativa) e as práticas interativas 

proporcionadas pela internet e pelas mídias ligadas à comunicação, segundo Lévy 

(1999) devem ser utilizadas também para 

 

[...] acompanhar consciente e deliberadamente uma mudança de 
civilização que questiona profundamente as formas institucionais, as 

                                            
7
Computer Supported Cooperative Learning – CSCL (LÉVY, 1999, p.173). 
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mentalidades e a cultura dos sistemas educacionais tradicionais e 
sobretudo os papéis de professor e aluno (LÉVY, 1999, p.174). 

 

No processo de ensino-aprendizagem, o estudante precisa entender o 

diálogo com o professor como um instrumento que pode auxiliá-lo nesta caminhada 

e proporcionar a compreensão das melhores opções para seu crescimento. Crê-se 

que, se o estudante for estimulado, com uma atividade, a escolher uma realidade 

para explicar fatos, fenômenos ou conceitos, buscando o embasamento das 

disciplinas, o resultado desta atividade estará repleto de intenções e críticas que 

explicitarão o quanto ele consegue realizar conforme o seu grau de 

comprometimento no processo, sem deixar de considerar o quanto ele produz em 

conjunto com seus colegas e que trocas faz com eles e com o educador por meio do 

uso de tecnologias de comunicação. 

As atividades desta pesquisa começaram com a apresentação do pintor 

Joseph Wright e o contexto de suas obras e propuseram como ponto de chegada a 

realização de uma fotografia que conte uma história sobre ciência, tecnologia ou 

história local. Por isso, cada fotografia é única e cada interpretação também. Os 

estudantes realizaram as fotografias e apresentaram o contexto do que escolheram. 

E foi no processo de realização delas e das atividades antes das fotografias que 

esta aprendizagem cooperativa foi ampliada. Não só o professor, mas os estudantes 

modificaram seus papéis. Os estudantes tiveram a possibilidade de mostrar as suas 

habilidades cognitivas e de serem a referência no que escolheram retratar e 

apresentar. O professor aprendeu coisas novas e pôde participar como espectador 

destas mini palestras.  

Stahl (1997) acrescentou que repensar é a questão. Apenas transferir o 

processo de ensino-aprendizagem para uma nova tecnologia sem o aprofundamento 

necessário, não vai tornar seu uso consciente e responsável, pois 

 

A sociedade moderna está exigindo comportamentos que nem sempre são 
encarados como prioridades pelos professores; o rompimento da divisão 
artificial entre os conteúdos criada pela escola; a multiplicidade de fontes de 
informação; a mudança no papel do professor, que se torna um facilitador, 
permitindo que o aluno assuma seu papel de sujeito da própria 
aprendizagem e desenvolva habilidades cognitivas de nível superior. De 
qualquer forma, os conflitos que certamente surgirão vão colocar em 
questão as práticas tradicionais e propiciar a oportunidade de repensar a 
própria educação (STAHL, 1997, p.7). 
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Estas são questões que tornam a sala de aula ainda mais complexa. E a 

interatividade dos ambientes virtuais pode promover os diálogos necessários entre 

os pares e de forma cooperativa em ambientes virtuais e reais. 

 

 

3.3 PENSANDO SOBRE A COMPLEXIDADE E DIALOGICIDADE NO ESPAÇO 

ESCOLAR 

 

 

O espaço escolar atualmente não tem tratado devidamente a complexidade 

da utilização da internet e das mídias ligadas à comunicação. Um dos fatores é o 

letramento digital, que envolve a formação dos professores e o uso feito por 

estudantes, e pela maioria das pessoas, dessas tecnologias. Portar um smartphone 

não significa deter conhecimento sobre tecnologia e nem entender suas implicações. 

De certa maneira, a sociedade ainda não superou o Iluminismo, como 

escreve Morin (2005). As aquisições e atitudes ainda são regidas por um uso 

indiscriminado e acrítico das tecnologias e sua popularidade temporal. 

Araújo e Biasi-Rodrigues (2005) acrescentaram que a “[...] escola deve 

aprender a lidar com esse formato de escrita que é mais complexo do que um 

simples ato de falar por escrito” (ARAÚJO; BIASI-RODRIGUES, 2005, p.11). Belloni 

(1998) apontava para o fato de a escola defender-se da inovação e manter seu 

apego a um sistema fechado que envolve o espaço físico, seu currículo e suas 

ferramentas de aprendizagem. Para Belloni, a formação adequada dos professores 

pode contribuir para o entendimento da complexidade do problema e que os 

problemas não podem ser resolvidos apenas pelo professor. 

E utilizando a definição de Morin (2011), a complexidade é “o tecido de 

acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, que 

constituem nosso mundo fenomênico” (MORIN, 2011, p.13). 

A autonomia que se busca com as interações e a interatividade nas mídias 

ligadas à comunicação também é complexa. Segundo Morin (2011), a noção de 

autonomia depende de condições culturais e sociais. Explica que precisamos 
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aprender uma linguagem, uma cultura variada, um saber, até que possamos chegar 

ao ponto de refletir de maneira autônoma, que nossos genes também influem na 

maneira como assumimos determinados elementos da cultura e os transformamos 

em nossas próprias ideias. 

Esta autonomia é afetada também por um paradigma simplificador que 

expulsa a desordem do universo. De Descartes à Newton, buscava-se fazer uma 

analogia entre o universo e uma máquina determinista perfeita. Descartes separou 

os campos do sujeito e do objeto. Separou a filosofia do conhecimento científico. 

Separou a cultura humanista da cultura baseada na especialização do saber 

(MORIN, 2011, p.59, 66 e 76). Snow (1995), apontava que esta separação não 

resulta em sabedoria. Que enquanto revoluções acontecem e mudam o mundo, as 

duas culturas perdem a oportunidade de servir como fontes de esclarecimento e de 

propor uma reflexão sobre nossa condição de ser humano. Esclarecimento e 

reflexão esses que poderiam ser trazidos para a sala de aula se os educadores 

redefinissem seu papel, buscando como fundamento a pesquisa e tentando 

potencializar a construção coletiva do conhecimento (BELLONI, 1998, p. 161). 

Isso impõe a questão da dialogicidade. Para entender questões complexas é 

necessária uma construção coletiva. Na perspectiva de Freire (1987), a 

dialogicidade demanda um papel ativo do estudante, o objeto cognoscível é o 

mediatizador dos sujeitos – professor e estudante – e o conhecimento vem da 

construção coletiva da realidade por meio de intervenções. 

Sartori e Roesler (2006) explicaram que no contexto da narrativa e da 

dialogicidade nas Comunidades Virtuais de Aprendizagem (CVA), estas... 

 

[...] representam a possibilidade de uma troca de saberes, já que a 
interlocução no grupo cria a possibilidade de uma identidade compartilhada, 
bem como novas possibilidades de construção do conhecimento. Em uma 
CVA, as relações realizam-se mediadas pelo computador, o qual passa a 
ser um território da ação a distância das pessoas, pois ali se materializam 
as relações sociais, culturais e de conhecimento (SARTORI; ROESLER, 
2006, p.7).  

 

Becker (2011) utilizou as aproximações nas obras de Piaget e Freire e, 

conclui que: “Para ambos, a aprendizagem será uma construção do próprio sujeito 

ou ela não acontecerá” (BECKER, 2011, p.212). O autor explicou que o ensino 



46 

 

escolar deve promover a construção de estruturas cognitivas que aumentem o 

desenvolvimento e possibilitem a assimilação de conteúdos de complexidade 

crescente visando o exercício contemporâneo da cidadania. Becker (2011), unindo 

Piaget e Freire, finalizou escrevendo que é necessário articular métodos ativos com 

interesses populares e promover uma educação conscientizadora, libertadora, da 

esperança e da autonomia. 

Sendo assim, vários fatores entram em questão quando se tenta realizar um 

projeto interáreas, como: a atitude do educador/professor/pesquisador, as intenções 

governadas por questões de realidade histórica, envolvimento, limitações cognitivas, 

preconceitos, entre outras. Esses fatores que moldarão um projeto e sua execução e 

podem representar o sucesso ou o fracasso de uma prática se não forem pensados 

de forma rigorosa. Rigorosa no sentido de tentar perceber o máximo de fatores que 

possam influenciar no resultado que é contribuir para a formação de um indivíduo 

cidadão e consciente de sua realidade. 

Segundo Freire (1987), o diálogo é um encontro de seres e suas histórias e 

a Educação só teria sentido como dialogicidade. Neste exercício o ser humano 

constrói conceitos e compreende questões sobre a vida. As telas de Joseph Wright 

têm este potencial dialógico quando analisadas sob uma perspectiva histórica. E, 

assim, utilizar a Arte e a História para promover a dialogicidade em um conteúdo de 

Física tira o professor do posto de homem puro, dono da verdade e do saber. Posto 

que é questionado por Freire, (1987, p.46) porque coloca professor contra  

estudantes e impossibilita as práticas de liberdade preconizadas por ele. 

Um exemplo é o projeto “Com as línguas e as Artes a Caminho da 

Cidadania”, de autoria de Pinto e Miranda (2006), que foi concebido para colocar em 

prática a educação conscientizadora. Este projeto foi realizado em Portugal e com 

estudantes de língua portuguesa e estrangeira filhos de cidadãos de origem 

estrangeira. Os professores envolvidos no projeto elaboraram uma apostila com 

recursos visuais que remetessem a reflexão sobre a história de Portugal e as 

questões de cidadania. 

Segundo Pinto e Miranda (2006) nos programas do governo português 

algumas das metodologias foram consideradas insatisfatórias e o papel da cidadania 

ficava para segundo plano. Como os estudantes em questão são filhos de cidadãos 
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de origem estrangeira, a aprendizagem de uma língua permite o exercício da 

cidadania por meio da compreensão das regras da comunidade e de sua 

subjetividade e, no entendimento dos professores daquele projeto, esta 

potencialidade não foi contemplada pelo governo daquele país. 

Disso, um grupo de professores das disciplinas de português como língua 

não-materna, inglês e alemão começaram a produzir um material didático 

diversificado tomando como base a literatura e as artes visuais. Os professores 

buscaram articular o conteúdo com as questões de Educação para a cidadania e 

propuseram uma reflexão sobre questões do mundo atual e do passado como 

explicação do presente. Como resultado apontam que as metodologias de ensino 

utilizadas – método comunicativo, ensino centrado no aluno e aprendizagem por 

tarefas – conseguiram promover uma melhoria gradativa do desempenho linguístico 

ao longo do ano em que foi realizada e, que posteriormente este projeto foi 

estendido para outras regiões.  

Dentre as obras utilizadas está a tela Um filósofo dando uma palestra 

sobre o planetário, de Joseph Wright, como ponto de partida para sistematizar as 

características do Iluminismo. 

Em Portugal, no século XVIII, aconteceu a Reforma Pombalina que, marcou 

a época do Iluminismo. Contudo, em Portugal, “a aristocracia se fortaleceu, 

colocando rédeas nos comerciantes e se enriquecendo da riqueza Colonial” 

(FRANCO, 2007, p.4). Existem controvérsias sobre a atuação do Marquês de 

Pombal no Iluminismo entre os historiadores portugueses, contudo esta discussão 

esta fora do escopo deste trabalho. 

As ligações complexas entre passado e futuro que descrevem o Iluminismo 

tal como aconteceu em Portugal resultam em desdobramentos que refletem no 

comportamento de uma sociedade e sua evolução temporal. E no trabalho de Pinto 

e Miranda (2006) entende-se que os professores procuraram relacionar o passado e 

futuro para compor um panorama da sociedade e explicar com o auxílio da língua o 

comportamento do povo português atualmente, seus gostos e costumes. 

Este é um exemplo da mediação por meio da tela como um elemento do 

passado, proporcionando uma explicação do presente. Observam-se também as 

relações interáreas uma vez que une o estudo da língua com arte e história. Bem 
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como, dentro do projeto português, as questões de cidadania e reflexão sobre a 

complexidade da ciência e da história foram abordadas. 

Pinto e Miranda (2006) chamam a atenção para o foco da iniciativa que é a 

aprendizagem de uma língua estrangeira. Contudo, mediada pela literatura e pelas 

artes visuais buscando a compreensão do contexto social e o exercício da 

cidadania. Ou seja, com esta experiência, conclui-se que excluir temas importantes 

do passado, ou atuais, das disciplinas, não favorece as competências linguísticas e 

nem a reflexão crítica. Estimular o interesse pela arte pode ser um meio de 

potencializar a aprendizagem de quaisquer disciplinas, inclusive Física. E as 

questões principais e pertinentes das disciplinas (conceitos, fórmulas, teorias,...) 

podem andar juntas com propostas diferenciadas utilizando arte. 

Percebe-se ainda como a leitura de imagens de maneira contextualizada 

contribuiu para o projeto português de língua estrangeira. A imagem é o tema 

recorrente em várias pesquisas e sempre atrelado às considerações sobre 

significados e percepção da realidade. “Precisamos ajudar os estudantes a aprender 

a perguntar não só o que alguém está a dizer, mas como é que alguém construiu um 

argumento, uma partitura, uma imagem virtual” (EISNER, 2008, p.10). Ardoino 

(2001) e propõe trabalhar esta pluralidade de olhares, reformulando o pensamento 

complexo, postulado por Edgar Morin e promovendo a reunião dos saberes, não de 

forma hierarquizada, mas considerando a interdependência de suas alteridades 

históricas, antropológicas e epistemológicas. 

A complexidade nos usos e costumes de um povo pode ser percebida de 

forma mais clara com a análise de sua produção cultural, como se pode perceber 

com o projeto de Pinto e Miranda (2006). Estes autores claramente utilizaram a 

dialogicidade para atingir os objetivos do projeto - ensino de língua portuguesa e 

estrangeira - e promover discussões sobre cidadania. 

As telas de Joseph Wright têm este potencial no ensino de Física - o de 

promover este encontro do passado e do presente do desenvolvimento das 

Ciências. Esta dissertação foi um primeiro contato e uso das obras de Joseph 

Wright. Por isso, optou-se por tratar apenas dos princípios introdutórios de Óptica. O 

motivo foi a demanda de tempo dos conteúdos de Arte (técnicas de pintura, 

movimentos artísticos, artistas de movimentos específicos, etc) que são relevantes 
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quando usamos estas obras. Durante este estudo muito foi aprendido sobre como a 

Arte se relaciona com as Ciências e outras áreas do conhecimento. Entende-se que 

quanto melhor e mais amplo for este entendimento, melhores são as chances de 

estimular o estudante a conhecer algo novo e buscar relações. Como Reis, Guerra e 

Braga (2005) escreveram: 

 

Podemos perceber que arte e ciência compõem um painel de época que se 
torna muito rico na medida em que somos capazes de fazer uma 
abordagem ampla de ambos os campos do conhecimento. A arte tem a 
capacidade de representar o que muitas vezes com a linguagem comum 
não é possível, dessa forma a conjugação arte-ciência cria um instrumental 
de interpretação da natureza bastante vigoroso. 
Até mesmo a reação às novidades na ciência e na arte são muitas vezes 
ilustrativas de como ambas servem para mudar as estruturas de 
interpretação da natureza (REIS; GUERRA; BRAGA, 2005, p. 32). 

 

 

Nas análises de uma obra pode-se escolher abordar um tema tanto 

considerando questões da História antiga como da História contemporânea. 

Contudo, manter o foco na disciplina de Física com tantos atributos interessantes 

torna-se uma tarefa complexa. Nos momentos dialógicos de apresentação do artista 

e nas atividades propostas, uma pequena parte estudantes extrapolou qualquer 

expectativa imaginada com relação aos questionamentos e interesses 

demonstrados.  

Alguns deles demonstram que realmente conseguiram lembrar questões de 

História do ensino fundamental e fazem relações com conteúdos que entraram em 

contato, por acaso, em revistas, televisão, conversas, internet. Nestes momentos, as 

estratégias de diálogo direcionado são testadas. O professor quer que o estudante 

faça relações diversas, contudo o objetivo da atividade não pode ser perdido. 

Assim, questões contemporâneas sobre a luz e o processo de visão do olho 

humano poderiam ser tratadas com a sequência didática utilizada (apresentação das 

obras do pintor e contexto (oralmente e via Edmodo), questões de História, produção 

de fotografias com objeto que tenha uma história a ser contada), mas o tempo 

precisaria ser maior que o tempo desta pesquisa. 

Mesmo assim, elementos de Física Moderna e Contemporânea e a definição 

de luz como onda eletromagnética não estiveram ausentes no processo, contudo 
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surgiram de forma não intencional, pois este não foi o foco das atividades propostas. 

Nas aulas introdutórias de Óptica elas apareceram nas aplicações citadas e/ou 

comentadas como o laser, aparelhos de tomografia, leitores ópticos, e conforme os 

estudantes perguntavam sobre seu funcionamento. Escolheu-se promover um 

diálogo utilizando conteúdos próximos do que os estudantes estavam entrando em 

contato naquele momento em outras disciplinas, ou já tinham discutido nas 

disciplinas do ano anterior. 

As aulas de introdução aos conteúdos de Física possuem uma 

complexidade maior que as aulas de exercícios, pois exigem que o professor saiba 

trazer o estudante para o tema da aula depois de responder perguntas que, tanto 

podem ser questões atuais de Física, quanto curiosidades sobre a história da Física 

e/ou questões que relacionam a Física com outras áreas. Lidar com a complexidade 

e exercitar a dialogicidade são o básico para professores de quaisquer disciplinas. E 

espera-se, como resultado final, que o estudante supere o paradigma simplificador e 

consiga refletir de maneira autônoma. 

 

 

3.4 ENTENDENDO A REALIDADE NO CONTEXTO CULTURAL DOS 

ESTUDANTES A PARTIR DE IMAGENS 

 

 

A percepção do real passa pela leitura de imagens e a construção de 

significados baseados nelas. A observação é algo natural para o ser humano. A 

atribuição de significados depende de processos cognitivos e dos aspectos do 

contexto cultural do indivíduo. Utilizamos a observação e noção que temos da 

realidade para fazer interpretações das imagens e para expressar ideias em termos 

de imagens. Pode-se tanto escolher uma entre várias imagens para representar 

nosso pensamento, como reproduzir imagens que criamos em nossa mente. 

As imagens são utilizadas em várias áreas do conhecimento (Medicina, 

Psicologia, Física, Geografia, História, Engenharias,...). Contudo, no contexto 

escolar ainda fazemos uso, em sua maioria, da linguagem escrita e pouco da 

linguagem visual. O estudante que não domina a linguagem escrita (estrutura, 
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interpretações e significados) acaba tornando-se um excluído, pois fica a deriva e 

sem compreender o mundo a sua volta. Perceber que faz parte de um grupo de 

exclusão não é obvio para o estudante, mas o professor identifica por meio das 

atitudes e expressões do estudante em que condições ele se encontra. A escrita, as 

imagens e a internet, tecnologias de diferentes tempos e contextos históricos, são 

utilizadas com o fim que quem domina sua linguagem quer. Quanto mais se busca 

entender estas expressões da sociedade, melhor é o posicionamento diante dela. 

Os indivíduos fazem escolhas melhores e aproveitam oportunidades que estão 

camufladas num mar de informações escritas e visuais. 

Segundo as pesquisas de Rego e Gouvêa (2013) sobre as imagens 

impressas utilizadas para apresentação da disciplina de Física, o número de 

imagens têm aumentado em livros didáticos em função do contexto sócio-histórico e 

do avanço das tecnologias de produção. Isso exige uma alfabetização visual, pois as 

imagens em Ciências representam processos congelados e que nem sempre 

apresentam sequências lineares de eventos. Isto dificulta a compreensão por quem 

não é da área. Apontam que, geralmente, um texto ou explicação complementar 

deve ser feito para que o conteúdo fique compreensível para o estudante, mesmo 

que a imagem represente aspectos do cotidiano. 

 

Ao elaborar seus modelos da realidade e representá-los por meio de 
imagens, a ciência necessita desbastar o cotidiano, diminuindo o grau de 
analogia das imagens, até torná-las abstratas, isto significa que estas 
imagens podem representar diferentes realidades. Desbastar a realidade 
significa controlar as variáveis que estão envolvidas no fenômeno e assim 
tornar o modelo algo geral que possa ser retomado em diversas situações. 
[...] Por isso argumentamos da necessidade de se alfabetizar na linguagem 
da ciência, tanto na verbal como na imagética. (REGO; GOUVÊA, 2013, 
p.130). 

 

Costa (2013) escreveu sobre a importância da compreensão das imagens. 

Segundo a autora: 

 

[...] a educação tem que rever seu paradigma letrado e adentrar o campo 
das imagens e das linguagens tecnológicas para que possa ultrapassar as 
barreiras que separam duas culturas: uma [...] baseada na escrita como 
forma de produção e controle do conhecimento; e outra [...] baseada em 
múltiplas linguagens e tecnologias de comunicação, dentre as quais [...] os 
meios audiovisuais (COSTA, p.23, 2013). 
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Costa (2013) advertiu ainda que se espera da escola uma participação maior 

na formação dos indivíduos e apoio às difíceis condições de vida que enfrentam no 

mundo contemporâneo. E que: “Desenhos, pinturas e esculturas permitem que 

compartilhemos com os outros as emoções e sentimentos despertados na nossa 

relação com o mundo” (COSTA, p.29, 2013). Que o processo de conhecimento da 

realidade implica em obter de imagens informações diversas e, por reflexão sobre o 

observado, construir outras imagens que expressarão o movimento interno, mental e 

subjetivo criados pelo indivíduo. 

Concordando com Costa (2013), Zanetic (2006) afirmou que a física deve 

participar da formação cultural do cidadão contemporâneo tentando atingir os 

estudantes que no ensino tradicional não se motivam a estudá-la utilizando a Arte. 

 

[...] continuo convencido de que o ensino da física não pode prescindir da 
presença da história da física, da filosofia da ciência e de sua ligação com 
outras áreas da cultura, como a literatura, letras de música, cinema, teatro, 
etc. Que história da física utilizaria? Opto por uma história que contemple 
tanto a evolução conceitual e metodológica da física quanto sua relação 
com outras áreas do conhecimento e com a sociedade de uma maneira 
geral, enfim a física inserida no processo histórico (ZANETIC, 2006, p.43). 

 

A alfabetização visual permite avançar na apropriação de questões de 

história no contexto que se estiver estudando, além das questões próprias de cada 

disciplina. 

Rego e Gouvêa (2013) explicam que quando utilizamos, na Física, por 

exemplo, uma imagem de um navio lançando uma bala de canhão para explicar o 

lançamento de projéteis, esta é uma imagem real e concreta que é explicada por 

uma realidade pensada (mental) e esta por sua vez descreve o movimento 

(realidade concreta). O professor precisa trabalhar o real concreto e o real pensado, 

contudo estas imagens sofrem simplificações que nem sempre são repassadas para 

o estudante (a bala como partícula, desconsidera-se o movimento de rotação da 

bala, despreza-se a resistência do ar, a variação da gravidade com a altitude, a 

curvatura da Terra). Disso, o contexto de validade do que está sendo representado é 

algo compreensível para a comunidade científica.  

Rego e Gouvêa (2013) corroboram Costa (2013) na importância da 

compreensão das imagens e escrevem que 
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[...] a ciência, ao elaborar suas formas de representação da realidade, na 
forma verbal e na forma imagética, se utiliza de estruturas que são 
constitutivas da cultura científica e, para compreendermos tal 
especificidade, necessitamos conhecer a constituição dessas estruturas e 
os sentidos produzidos (REGO; GOUVÊA, 2013, p.133). 

. 

Eisner (2008) enfatizou que as ideias que exploramos com os estudantes 

por meio das artes são aquelas que os perseguiram voluntariamente depois dos 

estímulos artificiais da escola serem esquecidos. Que “as formas de pensar que as 

artes estimulam e desenvolvem são muito mais apropriadas para o mundo real em 

que vivemos” (EISNER, 2008, p.15). Eisner acredita em uma concepção de prática 

escolar mais aberta, em uma nova visão de educação e outros valores. Que o 

objetivo da educação deveria ser o de preparar artistas, entendendo estes como 

“indivíduos que desenvolveram as ideias, as sensações, as habilidades e a 

imaginação para criar um trabalho que está bem proporcionado, habilmente 

executado e imaginativo, que é independente do domínio em que o indivíduo 

trabalha” (EISNER, 2008, p.9). 

Barthes (2012) explica que a substância visual obtém a confirmação de sua 

significação por meio da mensagem linguística. Que o mundo dos significados é o 

da linguagem e, por isso, os sistemas de imagens e objetos não existem fora da 

linguagem. 

Pereira e Bazzo (2010) levam em consideração o aspecto dinâmico da 

língua, no qual o significado das palavras sofre reformulação. Lembram que 

atualmente o ser humano pode ser classificado como “homo simbolicus – o homem 

fabricante de simbologias” (PEREIRA; BAZZO, 2010, p.7) e que não são apenas 

imagens, mas que aos objetos funcionais que fabricamos, também atribuímos 

significados diversos (relacionados com a utilidade, status, personalidade, história, 

intencionalidade,...). 

Em Pereira e Bazzo (2010) encontra-se uma descrição do sistema de 

imagens e significados explicados por Barthes (2012). 

 

Para um observador mais distraído, um pedaço de pedra é apenas um 
pedaço de pedra. Para um geólogo moderno é muito mais que isso. No 
mundo hostil pré-histórico, esse fragmento da natureza já se revelava uma 
matéria-prima crucial, cuja transformação via habilidades biológicas próprias 
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da espécie  poderia significar a diferença entre a vida e a morte (PEREIRA; 
BAZZO, 2010, p.4). 

 

Na relação dialógica entre professor e estudante os elementos 

despercebidos podem ser compreendidos dentro do contexto histórico relevante. Os 

significados e contextos podem levar a um entendimento mais aprofundado da 

realidade em que o objeto se insere. E, ainda, o observador, dependendo de suas 

pré-disposições, pode tirar outras conclusões por si que levem ao entendimento de 

outras implicações. 

São tantas as imagens e objetos que se atribui significados. E, por isso, fica 

fácil associar de forma ambígua ou equivocada. Aqui se retomam as questões sobre 

a complexidade e a dialogicidade dentro deste processo. Sem considerar-se a 

complexidade dos significados, a dialogicidade não tem sustentação. E esta 

sustentação vem dos direcionamentos do professor em função dos aspectos que 

quer tornar evidentes dentro de certo conteúdo. 

Na Física, utilizam-se muitas imagens para explicar, exemplificar, imaginar 

fenômenos. Os físicos aparecem em telejornais explicando, desde fenômenos 

meteorológicos, passando pelo funcionamento de aparelhos eletrodomésticos e 

chegando até as explicações sobre buracos negros. Nestas participações estes 

pesquisadores e professores geralmente utilizam analogias e animações, justamente 

porque, para a população os conceitos de Física envolvidos dificilmente são óbvios. 

Um exemplo, do início de 2016, foi a explicação dos professores José Carlos Garcia 

e Nicolai Gromov8, sobre a detecção das ondas gravitacionais, na qual utilizaram 

tecido e bolinhas de gude para explicar como estas ondas surgem e se propagam.  

E é nesse sentido que professores de Física continuam buscando desenhos, 

obras de arte, vídeos, animações, materiais diferentes para demonstrações, com o 

intuito de chamar a atenção de estudantes para os conceitos, fenômenos e 

implicações da Física no cotidiano. A imagem e seus significados sempre foram 

importantes para as Ciências. Só que agora os professores têm como aliados, os 

softwares de animação, a internet com imagens e vídeos e os aparelhos como os 

                                            
8
 Fantástico vai a observatório que detectou as 'ondas gravitacionais' - Entrevista apresentada no 

programa Fantástico (Edição de 14/02/2016). Fonte: http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2016/02/ 
fantastico-vai-observatorio-que-detectou-ondas-gravitacionais.html 



55 

 

smartphones, que podem trazer um número muito maior de imagens para serem 

utilizadas com fins educativos. 

 

 

3.5 A DUPLA: EDUCAÇÃO E INTERNET 

 

 

O uso das tecnologias e da internet constam como encaminhamentos 

metodológicos das Diretrizes Curriculares da Educação Básica, contudo “a presença 

de laboratórios de informática com acesso à internet, nas escolas” (PARANÁ, 2008, 

p.77), como foi citado anteriormente neste texto, não acontece de forma exemplar. 

As Diretrizes especificam ainda que o professor deve “planejar o uso do recurso 

tecnológico conforme a necessidade, a serviço de uma formação integral dos 

sujeitos, de modo a permitir o acesso, a interação e, também, o controle das 

tecnologias e de seus efeitos” (PARANÁ, 2008, p.77). 

A realidade é que nem estudantes, nem pais e, nem mesmo, alguns colegas 

de trabalho percebem a necessidade da utilização da internet e das discussões 

sobre tecnologias. No curso da experiência docente, ouvi por diversas vezes que o 

estudante que não aprende na escola vai aprender na vida. Sabe-se que o mundo 

fora dos muros da escola é hostil. Habilidades e competências são exigidas no 

mundo do trabalho e na vida social. Estas deveriam ser exercitadas no mundo 

escolar, no qual o sujeito está “protegido” de certas situações nada agradáveis do 

mundo real e poderia aprender a se adaptar as diversas situações de forma 

consciente e crítica. E fazendo isso enquanto se familiariza com os aspectos 

históricos e científicos construídos ao longo da história da humanidade. 

Supostamente seria assim. E, as tecnologias surgiriam como mais um tema entre 

tantos a ser familiarizado. 

A internet com plataformas diversas, possibilidades de acesso a softwares 

variados, possibilidades de interação via computador pessoal, tablet e celulares 

coloca a disposição - de estudantes e curiosos - textos, imagens, informações 

históricas e atualidades. Ponte e Vieira (2008) apontam os aspectos que devem ser 

lembrados sobre o uso da internet na educação. 
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As oportunidades com que brinda o ciberespaço são quase ilimitadas: a 
Internet é, na atualidade, um elemento chave na educação, iguala as 
classes sociais ao permitir o acesso às mesmas informações, possibilita a 
interação com pessoas de outros países e culturas, serve como ferramenta 
integradora para os incapacitados e aumenta as possibilidades de 
entretenimento [...] (PONTE; VIEIRA, 2008, p.2739). 

 

Permitir o acesso à informação em níveis diversos atribui autonomia a 

pessoa que faz uso desta ferramenta. Independente da maneira como é utilizada e 

que tipo de informação é manipulada, o usuário pode escolher o tema e aprofundar 

conforme seu interesse. Ponte e Vieira (2008, p.2739) partiram da premissa que “[...] 

a Internet em si mesma não é boa nem má, depende do uso que se faça dela”. Aos 

professores cabe a tarefa de ampliar a participação dos estudantes por meio do 

letramento digital (BRAGA, 2013). Porque neste papel, a prática educativa implica 

em ir além dos conteúdos e entender que a educação é uma maneira de intervenção 

no mundo (FREIRE, 1996). Belloni (2008) colocou ainda que 

 

[...] o computador não é igual ao livro, e a internet é ainda mais fascinante 
que a telinha da tv. Cada um destes meios de comunicação e informação 
tem suas especificidades técnicas e semiológicas, “regras da arte” que 
precisamos conhecer, apropriar e colocar ao serviço da educação das 
novas gerações. Acredito que a melhor, e talvez a única, maneira de fazer 
isto seja conhecer os modos como os próprios jovens se apropriam destas 
tic e as integram em seu cotidiano, como eles se as representam e como 
percebem suas relações com elas (BELLONI, 2008, p.100). 

 

Belloni (2008) descreveu duas pesquisas sobre como ocorrem os processos 

de apropriação e domínio das TIC pelos jovens: uma internacional e outra que a 

pesquisadora realizou em Santa Catarina. A autora relatou que o jovem constrói 

representações da internet conforme os discursos vinculados na mídia e entre pais e 

amigos. O meio social tem papel fundamental para o entendimento da internet na 

vida dos jovens. E em função disso, na pesquisa internacional, os questionários 

apontaram: que o jovem percebe a internet como um espaço para diversão, 

comunicação e informação; que os jovens não consideram que a internet poderia 

substituir a escola; e quando estes jovens são questionados sobre a utilização estes 

responderam, em sua maioria, que procuram por assuntos de seu interesse e 

pesquisas escolares. 
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No caso da pesquisa nacional, a desigualdade social mostrou-se como fator 

de limitação ao acesso. Os alunos de escolas particulares são os que utilizam mais 

a internet. Os jovens desta pesquisa associavam a internet com a função de 

comunicação. Eles também não consideraram a internet como substituta da escola e 

utilizavam com mais frequência bate-papos e e-mail. Eles apontaram também que a 

escola não estimula o uso para pesquisa escolar. Apesar disso, os jovens 

demonstram um fascínio por ela e Belloni (2008) concluiu que a internet é uma 

técnica que pode melhorar a qualidade da educação justamente em função deste 

fascínio. 

Por isso, volta-se a Braga (2013), reforçando que a escola não pode ficar 

alheia a tendência do aumento do uso das TIC. Este uso, as implicações do uso, o 

entendimento da utilização, as curiosidades dentro de um conteúdo, o 

direcionamento para pesquisas escolares, a utilização crítica dos conteúdos da 

internet, enfim, são questões que deveriam começar na escola. É papel da escola, 

formar e informar. A escola tenta dar conta de questões de cidadania, de saúde, de 

convivência, que são muito abrangentes e mal atendidas pela escola e deixa de lado 

um possível aliado, a internet, que poderia potencializar certas questões se utilizada 

de forma direcionada. 

Nesta pesquisa, a internet não funcionou como um bálsamo milagroso que 

conseguiu sanar todos os males. Ela foi uma possibilidade, uma dentre outras 

técnicas, uma ferramenta de aproximação com os usos e costumes dos jovens, uma 

maneira de estar presente virtualmente na vida do estudante. Joseph Wright e seu 

contexto histórico serviram como elementos para direcionar a pesquisa escolar. A 

intenção básica foi apresentar outra forma de interação pela internet – o Edmodo – e 

suas possibilidades na educação. A escola é o ambiente para introduzir as questões 

pertinentes ao bom uso da internet e outras ferramentas tecnológicas. 

O próprio uso dos smartphones com o acesso a internet, câmeras 

fotográficas e os softwares de geração e manipulação de imagens e vídeos são 

ferramentas possíveis de utilização em qualquer disciplina. Os estudantes têm os 

recursos para realizar atividades e trabalhos de forma diferenciada nas palmas de 

suas mãos. E, em sala de aula, qualquer professor pode observar que a quantidade 

de estudantes com estes aparelhos é significativa. 
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Segundo pesquisa da ICT/ONU9 divulgada em telejornal (GASPAR, 2015), o 

número de usuários conectados à internet passou de quatrocentos milhões em 2000 

para três bilhões e duzentos milhões em 2015. Haviam, segundo esta pesquisa de 

2015, sete bilhões de smartphones no mundo. No Brasil, são sessenta e oito 

milhões e quatrocentos mil smartphones com acesso à internet, sendo que dez 

milhões foram comercializados entre janeiro e março de 2015. O Brasil foi o quarto 

país que mais comercializou smartphones no mundo em 2015. 

Desta forma, são inúmeros os motivos para a introdução das tecnologias e 

da internet no Ensino Médio. Há pelo menos vinte anos estas questões são 

pensadas, pesquisadas e analisadas e, ainda, faltam direcionamentos eficazes e 

entendimento de sua importância na educação por parte dos envolvidos diretamente 

no processo (estudantes, pais e profissionais da área), principalmente nas escolas 

estaduais. As implicações das tecnologias e da internet em nossas vidas atualmente 

justificam a busca de metodologias alternativas para a inserção definitiva delas em 

todos os níveis de escolaridade. 

E a Física? Que impactos sofreu com a dupla Educação e Internet? Os 

primeiros impactos foram com relação à Educação e à aplicação das teorias de 

ensino – aprendizagem. As novas tecnologias necessitavam de um novo modelo de 

ensino – aprendizagem e a primeira mudança, nas teorias, foi justamente tirar o 

professor do centro do processo, tornando-o um facilitador e tornando o estudante 

ativo e interativo. E no papel de facilitador, o professor deveria perguntar e auxiliar o 

estudante a pensar (RODRIGUES et al, 2015). A justificativa para a mudança já 

existia: baixo rendimento e desinteresse na disciplina de Física. 

E, novamente, a tecnologia entra em cena e disponibiliza a Internet. Com ela 

informações no formato hipermídia e programas interativos (simulações em Java, 

por exemplo), tornam o ensino – aprendizagem de Física mais acessível para os 

estudantes (MARTINS; FIOLHAIS; PAIVA, 2003).  

 

Os documentos hipermídia começaram por associar textos, imagens, sons e 
vídeos. Mas o desenvolvimento da linguagem de programação Java veio 
abrir novos caminhos, uma vez que ela permite acrescentar aos 

                                            
9
ICT (Informationand Communications Technology) – força-tarefa da ONU (Organização das Nações 

Unidas) destinada a oferecer consultoria sobre TIC e promover a diminuição do fosso digital 
(United..., 2014). 
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documentos da Web pequenos programas independentes. As repercussões 
pedagógicas são evidentes. É hoje é possível criar pequenos programas 
interativos em Java – em geral, simulações - que estimulam o interesse nos 
alunos e ajudam na compreensão de determinados conceitos científicos 
(MARTINS; FIOLHAIS; PAIVA, 2003, p.2). 

 

Encontram-se páginas de grupos de pesquisa na internet que disponibilizam 

simulações em Física, como o projeto PhET10. Algumas podem ser baixadas para o 

computador e outras funcionam online. Podem ser apresentadas em sala de aula 

com auxílio de aparelhos multimídia. O estudante pode manipular simulações 

contendo lançamento de projéteis, campos elétricos, densidade dos corpos, 

modificar as variáveis do fenômeno e observar as consequências.  Estas simulações 

estimulam a curiosidade e exigem uma postura ativa do estudante.  

Estes recursos pedagógicos impactaram primeiramente a rede particular de 

ensino e as universidades. No Ensino Médio da rede pública a onda de choque 

ainda não cessou. Na minha experiência docente percebi que tudo acontece em um 

ritmo diferente nas escolas públicas. Têm-se escolas de referência, contudo estas 

são a minoria. E esta é mais uma justificativa para o estudo de metodologias 

alternativas, pois os níveis de escolaridade não deveriam estar tão separados 

pedagogicamente e nem tecnologicamente. 

 

                                            
10

O PhET é um projeto da Universidade do Colorado (Estados Unidos)  que disponibiliza simulações 
em ciências e matemática com código aberto baseada em pesquisa interativa livre e simulações 
matemáticas. Disponível em: https://phet.colorado.edu/pt_BR/. 
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4 ARTE, HISTÓRIA E ÓPTICA: ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O primeiro desafio desta dissertação foi planejar e colocar em prática 

atividades que conseguissem abranger a Arte (a partir das obras de Joseph Wright), 

o contexto histórico de obras de arte (Revolução Industrial na Inglaterra e 

Iluminismo) e a introdução à Óptica, de maneira que explicitasse os efeitos deste 

conjunto no ensino de Física para os estudantes do 2° ano do Ensino Médio, 

mediados pela plataforma Edmodo. 

A Física é considerada pelo grupo de estudantes desta pesquisa como uma 

disciplina muito formal. Os estudantes imaginam as aulas de Física bem tradicionais 

com muitas explicações acompanhadas de fórmulas imensas, muitos cálculos e, 

para finalizar, uma lista enorme de exercícios que eles não vão conseguir resolver. 

Por isso, quando se escolhe trabalhar a disciplina com uso de imagens, vídeos, 

realização de experimentos e fotografias, ou no caso, obras de arte, os estudantes 

desconfiam do professor. Eles se sentem perdidos e fora do que dominam que é a 

postura tradicional. 

 

O ensino de física dominante se restringe à memorização de fórmulas 
aplicadas na solução de exercícios típicos de exames vestibulares. Para 
mudar esse quadro o ensino de física não pode prescindir, além de um 
número mínimo de aulas, da conceituação teórica, da experimentação, da 
história da física, da filosofia da ciência e de sua ligação com a sociedade e 
com outras áreas da cultura. Isso favoreceria a construção de uma 
educação problematizadora, crítica, ativa, engajada na luta pela 
transformação social (ZANETIC, 2005, p.21). 

 

As tecnologias tem este mesmo efeito neles e as ferramentas mais simples, 

do ponto de vista de pessoas que utilizam intensamente, são para estes estudantes 

desafios enormes. Sendo assim, buscou-se uma aproximação em que se mescla o 

ensino tradicional e as tecnologias. Entende-se que uma aprendizagem cooperativa 

não acontece de um momento para o outro e deve acontecer gradualmente. 

O Edmodo possui ferramentas cooperativas – Anotações e Alerta – e outras 

de interação professor-estudante – Tarefa e Quiz – e, ainda, a ferramenta Enquete 

para mensurar a opinião do grupo com relação a perguntas específicas, que podem 



61 

 

auxiliar no entendimento das expectativas e dinâmicas do grupo. Todas foram 

usadas na pesquisa buscando direcionar as questões de Arte, História e Óptica. 

Nesta pesquisa buscou-se observar as maneiras de expressão (por escrito e 

verbalmente) destes estudantes nas atividades propostas no contexto da Arte e da 

Óptica envolvidas. Sendo assim, a pesquisa foi de abordagem qualitativa. Outro 

ponto importante foi a questão da aprendizagem cooperativa que buscou na 

plataforma Edmodo e nos diálogos em sala, desenvolver-se. Deste modo, a 

perspectiva metodológica foi à pesquisa-ação, que propõe ciclos de autoavaliação. 

E, como método de coleta de dados, a observação sistemática, em função da 

proximidade com o fenômeno a ser observado, que exige um planejamento de 

atividades preestabelecidas. Os instrumentos coletados foram: texto com as 

impressões sobre as telas “A Caverna” de Joseph Wright, número de participações 

na resolução do questionário sobre História, verificação de outros tipos de interação 

por meio do Edmodo e em sala e as fotografias contextualizadas realizadas pelos 

estudantes. Sendo que no momento final com a apresentação das fotografias 

contextualizadas o método de coleta de dados foi a observação participante que 

possibilita perceber as intenções e explorar as explicações dos estudantes.  

 

 

4.1 PROPOSTA DIDÁTICA 

 

 

Nesta pesquisa foram utilizadas as telas de Joseph Wright para tentar 

promover a percepção, compreensão e utilização dos conceitos introdutórios e 

princípios básicos no estudo de Óptica Geométrica (Introdução à Óptica). 

Os conceitos e princípios considerados foram: a) a luz como uma forma de 

energia radiante que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas; b) corpos 

luminosos e iluminados; c) raio de luz - linha orientada que representa a trajetória 

seguida pela luz; d) meios ópticos - opacos, transparentes, translúcidos e a 

propagação da luz nestes meios; e) Princípios da Óptica Geométrica - Princípio da 

propagação retilínea da luz, Princípio da independência dos raios luminosos e 

Princípio da reversibilidade dos raios de luz; f) reflexão – regular e irregular. 
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Alguns passos foram seguidos buscando ambientar o estudante ao Edmodo 

e colocá-lo a par das obras de Joseph Wright, até chegar ao momento da fotografia: 

1) Aulas dialogadas com o conteúdo do parágrafo acima, nas quais foram utilizados 

o livro didático11, mapas conceituais, apresentações de power point com exemplos 

em forma de imagens; e o experimento da câmara escura em grupos; 2) Atividade 

de ambientação para ser postada diretamente no Edmodo sobre como os gregos 

explicavam a visão com a ferramenta Anotações do Edmodo, que é cooperativa e 

colaborativa, pois as respostas aparecem para o grupo daquela turma e os 

estudantes podem interagir entre si, se desejarem; 3) Questionário sobre questões 

correspondentes ao conteúdo do 9° ano sobre Força e Energia elaborado com a 

ferramenta Quiz, na qual pode-se incluir no questionário perguntas de tipos 

diferentes (aberta, verdadeiro e falso, múltipla escolha, correspondência, lacunas), e 

isso permitiu que os estudantes entendessem a dinâmica do Edmodo nas questões 

com tempo estipulado para realização; 4) Trabalho sobre o conceito de reflexão no 

qual os estudantes deveriam postar fotografias contendo exemplos de reflexão 

especular e difusa por meio da ferramenta Tarefa, que, quando utilizada abre um link 

para o estudante postar sua resposta apenas para o professor; 5) E finalmente, as 

atividades específicas para esta pesquisa, primeiro o relato de observação das telas 

‘A Caverna’ (Apêndices B e F), seguido de questionário sobre a história relacionada 

as obras e as fotografias contextualizadas (Apêndices A, D e E), utilizando as 

ferramentas Anotações e Tarefa; 6) Durante o desenrolar da pesquisa,  alguns links 

para as fontes sobre Joseph Wright e sobre o conteúdo de Óptica forem 

disponibilizados via ferramenta Anotações e Alerta e os slides das aulas foi 

disponibilizado na Biblioteca do Edmodo. A sequência didática é apresentada no 

Apêndice G de forma mais detalhada. 

Embora nas atividades específicas da pesquisa não se tenha dado ênfase a 

Física Moderna e Contemporânea, a luz foi conceituada considerando estas 

questões. Na sequência, nas Figuras 5 e 6, estão os esboços dos mapas 

conceituais realizados nas introduções nas turmas estudadas. Os mapas não foram 

                                            
11

 O uso do livro didático não é uma necessidade para as práticas realizadas. Ele foi incluído em 
função das exigências pedagógicas das escolas estaduais que consideram que os estudantes 
atendidos precisam ter em mãos e utilizar materiais de consulta próprios e que, de preferência, não 
acarretem ônus para os estudantes. 
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apresentados prontos, eles foram feitos de maneira explicativa, dialógica, conceito 

por conceito, até serem completados. Somente os alunos especiais receberam os 

mapas prontos. De uma turma para outra, alguns elementos foram mais comentados 

ou menos e as respostas de alguns questionamentos foram incluídas nos mapas. 

 

 

Figura 5 - Mapa conceitual trabalhado com as turmas de 2°ano, 2015 
Fonte: Autoria própria 

 

 

Figura 6 - Mapa conceitual - Reflexão, 2°ano, 2015 
Fonte: Autoria própria 

 

Utilizou-se uma sequência de aulas e atividades envolvendo o conteúdo 

introdutório sobre Óptica e neste processo o estudante foi apresentado à plataforma 

Edmodo. Atividades foram propostas, como uma análise inicial, para que os 

estudantes experimentassem as possibilidades da plataforma que serviria para 

postagem das três atividades específicas deste trabalho.  



64 

 

As três atividades específicas foram: observação de duas telas e relato das 

observações (Apêndices B e F), questionário sobre a Revolução Industrial e o 

Iluminismo e, a realização da fotografia contextualizada (Apêndices A, D e E). 

Inicialmente foi realizada a apresentação do pintor e do contexto histórico da 

produção das obras relacionadas com ciência e daquelas utilizadas nas atividades 

propostas (Apêndice G).  

Na primeira atividade, os estudantes compararam as duas telas (A Caverna 

– manhã e tarde, 1774) e relataram suas percepções sobre elas. A intenção foi 

observar se o estudante utilizaria os conceitos de Óptica das aulas introdutórias para 

explicar as diferenças e semelhanças percebidas ou utilizaria um vocabulário que se 

aproximasse em significado dos conceitos de Física. 

 

 

Figura 7 - A Caverna 1774 (manhã e tarde) 
Fonte: WIKIMEDIA COMMONS, 2013. 

 

O questionário sobre a Revolução Industrial e o Iluminismo proposto, de 

forma tradicional e em grupos, apresentou cinco questões e teve o objetivo de 

relembrar questões sobre estes temas que já foram tratados no ensino fundamental, 

na disciplina de História. E também como contextualização das telas de Joseph 

Wright sobre Ciências e a participação na plataforma Edmodo. 

No terceiro momento, em grupos, os estudantes buscaram produzir uma 

imagem ou um par de imagens com as características observadas por eles nas 

obras. Para que a proposta não ficasse apenas focada na percepção e registro de 

conceitos físicos, a produção de imagens deveria buscar relações com outras 
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disciplinas. O objetivo foi representar por meio desta imagem (ou par de imagens) 

um tema relacionado à Ciência, Tecnologia ou História local (Apêndices A, D e E). 

Finalizando com a apresentação da imagem escolhida e sua explicação 

contextualizada. Esperava-se, também, que os estudantes explicassem a utilização 

da Óptica na produção das fotografias. 

A plataforma de mídia social – Edmodo – foi utilizada para registrar as fases 

das atividades propostas, trocar informações, tirar dúvidas, expor trabalhos e para a 

coleta de dados para esta pesquisa. 

 

 

4.2 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

 

 

Quanto à abordagem do estudo, esta pesquisa classifica-se como qualitativa 

que, segundo Flick (2009), possibilita a reflexividade do pesquisador e da pesquisa 

e, ainda o reconhecimento e a análise de diferentes perspectivas. Flick (2009) 

aponta que este tipo de pesquisa tem relevância particular em função da 

pluralização das esferas de vida e da individualização das formas de vida que 

aumentam a complexidade na análise dos significados subjetivos da experiência. E, 

Silva e Menezes (2005) e Gil (1991, 2008) acrescentam que na abordagem 

qualitativa os processos de análise partem de atividades planejadas e buscam 

explicações no decorrer do processo. 

Como o pesquisador participa das atividades diretamente, unindo a pesquisa 

à prática em um ambiente de interação social e que se caracteriza “por um 

problema, no qual estão envolvidos pessoas, tarefas e procedimentos” (ENGEL, 

2000, p. 182,183), esta pesquisa também pode ser entendida, do ponto de vista dos 

procedimentos técnicos, como uma pesquisa-ação, pois tem caráter autoavaliativo e 

cíclico. Com base nestas observações, levantamento das necessidades e de uma 

revisão bibliográfica se conduz uma pesquisa preliminar, a formulações ou 

reformulações nas hipóteses ou outras hipóteses, ao desenvolvimento do plano de 

ação, implementação, coleta de dados, avaliação da intervenção e um novo ciclo de 

pesquisa-ação é iniciado. 



66 

 

Como a origem da pesquisa-ação adveio da psicologia social, a partir de 

Kurt Lewin em 1944, outra maneira de designar este ciclo é de espiral lewiniana e é 

composto por três fases: planejamento, ação e coleta de dados ou averiguação dos 

fatos sobre o resultado da ação (LEWIN, 1946). Esta pesquisa faz parte de um ciclo 

que começou há alguns anos atrás, tendo como interesse a aplicação de TIC no 

ensino de Física. 

Quanto aos procedimentos técnicos como pesquisa experimental. O objeto 

de pesquisa é a aprendizagem de Física utilizando Arte e Tecnologia. A Tecnologia 

pode influenciar esta relação e busca-se observar os efeitos através de uma 

representação da realidade na perspectiva do estudante. 

Os processos de análise iniciaram com as atividades planejadas e buscaram 

explicações para o que foi ocorrendo. Os instrumentos de análise de dados foram: 

observação e descrição das telas ‘A Caverna’ pelos estudantes; participação na 

plataforma Edmodo através de atividades, perguntas e uso das ferramentas da 

plataforma; e fotografias contando a história de um objeto ou lugar. 

O método de coleta de dados consistiu, primeiramente, de uma observação 

sistemática na qual um plano de observações com atividades com propósitos 

preestabelecidos foi elaborado. Marconi & Lakatos (1996) denominam a observação 

sistemática também como observação estruturada, planejada e controlada. Essa 

técnica se utiliza de instrumentos para coleta de dados que procuram eliminar erros 

e distorções sobre o objeto de estudo, pois o observador tem claro o que pesquisar. 

No caso desta pesquisa as expressões escritas e verbais dos estudantes sobre o 

conteúdo de Óptica por meio de obras de arte. 

Triviños (1987) especificou categorias que podem ser analisadas na 

observação sistemática e, dentre elas, as utilizadas neste trabalho foram as 

categorias atividades, participação e relacionamentos. Triviños (1987) define a 

categoria ‘atividades’ como “representadas por ações em uma situação mais ou 

menos prolongada” (TRIVIÑOS, 1987, p.127) e que podem ser estudadas por um 

período de tempo. Define a categoria ‘participação’ como “o envolvimento do sujeito 

ou adaptação do mesmo a uma situação em estudo” (TRIVIÑOS, 1987, p.127). E a 

categoria ‘relacionamentos’ como o intercâmbio entre as pessoas que atuam numa 

situação ao mesmo tempo e que se caracteriza pelas inter-relações. 
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Nas apresentações das fotografias contextualizadas utilizou-se, como 

método de coleta de dados, a observação participante, descrita por Lüdke e André 

(2012) como aquela que permite realizar a observação na perspectiva dos sujeitos, 

captando o significado que atribuem à realidade e na qual pesquisador e grupo 

pesquisado cooperam. Gil (2008) aponta como uma das vantagens deste método a 

possibilidade de captar as palavras de esclarecimento que acompanham o 

comportamento dos observados.  

 

 

4.3 PROJETOS PILOTO E DEFINITIVO: PLANEJAMENTOS E ACONTECIMENTOS 

 

 

Na pesquisa-ação a pesquisa acontece em ciclos. Começa com o 

planejamento, ação e coleta de dados/averiguação. Começou-se na realização do 

projeto piloto, com duas turmas de 2° ano do Ensino Médio (aproximadamente 

sessenta alunos – 2°A e 2°B) com a colaboração de um professor (Professor Guido) 

que ministra Física em outro colégio. E, depois, no segundo ciclo, o projeto foi 

ajustado pelas observações feitas no piloto, por isso os planejamentos apresentam 

diferenças. 

Os momentos de realização do projeto tiveram suas peculiaridades que 

precisam ser descritas para melhor entendimento dos tempos e pessoas envolvidos. 

O final do ano de 2014 foi totalmente normal, não existiam motivos de estresse para 

estudantes ou professores. Porém, eu estava de licença e precisava começar o ciclo 

da pesquisa-ação dentro das propostas desta dissertação. Assim sendo, perguntei a 

um colega de trabalho sobre a possibilidade da realização do primeiro ciclo desta 

pesquisa com as turmas de 2°ano de Física que possuía. O professor Guido Valmor 

Buss concordou em participar e, assim, dividimos as tarefas, um interagia com os 

estudantes em sala de aula e o outro via Edmodo. 

O começo de 2015 não foi normal: houve períodos de greve no primeiro 

semestre e o retorno das atividades “normais” demorou a acontecer. Isso gerou um 

clima de estresse e descontentamento por parte dos professores e estudantes, 

neste período. E este foi o momento que eu estava em sala de aula para realizar o 
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segundo ciclo da pesquisa-ação. Contando os dias efetivos de atividade, os dois 

projetos utilizaram um mês para sua realização. Contudo, no segundo ciclo houve 

uma pausa em função da greve. Esta diferença de clima educacional teve suas 

influências nesta pesquisa. 

No segundo ciclo realizou-se este projeto com quatro turmas de 2º ano do 

Ensino Médio (2°A, 2°B, 2°C e 2°D); o número de participantes foi de 

aproximadamente cento e trinta e quatro estudantes, que foram divididos em grupos. 

O tempo de aplicação foi de um mês. 

 

 Período Local 
Professor 

Responsável 

Total de 

estudantes  

1° ciclo 
Outubro e Novembro 

de 2014 

Uberaba, Curitiba – 

PR 
Guido/Kelly 60 

2°ciclo 

Abril a Julho de 2015 

(com períodos de 

greve) 

Jardim Weissópolis, 

Pinhais – PR 
Kelly 134 

 
Quadro 1 - Ciclos da pesquisa 
Fonte: Autoria própria 

 

As atividades foram acompanhadas e foi oferecido feedback na plataforma e 

na sala de aula. O registro foi realizado por anotações (lista com o nome dos 

integrantes do grupo e os critérios de avaliação das atividades) no momento das 

apresentações das fotografias contextualizadas, por meio de fotografias das 

imagens apresentadas e por uma lista com as participações por escrito que foram 

copiadas da página do Edmodo para serem analisadas. Posteriormente, as 

fotografias foram expostas no hall de entrada do colégio (Figura 8). 
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Figura 8 - Exposição no hall do colégio 
Fonte: P.D., 2015. 

 

O planejamento seguiu uma sequência para o Projeto Piloto e outra para o 

Projeto Definitivo. A primeira sequência de atividades, do primeiro ciclo de pesquisa-

ação, foi: 

1) Aula dialogada com a apresentação do pintor Joseph Wright, contexto 

histórico e algumas de suas obras. Textos sobre História e referências 

de links para outras imagens foram disponibilizados por meio do 

Edmodo. 

2) A primeira atividade foi observar e descrever as telas ‘A Caverna’. As 

observações feitas pelos estudantes foram postadas no Edmodo e 

serviram para entrar em contato com a linguagem e expressões 

linguísticas utilizadas pelo estudante para descrever suas 

percepções. E quais palavras são utilizadas pelo estudante para 

explicar fenômenos físicos quando consegue percebê-los (Apêndice 

B).  

3) A segunda atividade foi o questionário de História sobre Revolução 

Industrial e Iluminismo. Apenas cinco questões que foram realizadas 

em grupo e postadas no Edmodo. Estas questões serviram para 

colocar o estudante novamente em contato com as ferramentas do 

Edmodo e, para que o estudante percebesse que foram abordados 

em sala os aspectos ligados mais diretamente com Física, contudo 

muitos outros aspectos poderiam ser abordados. Outra intenção foi 

fazê-los pesquisar utilizando a internet e, na ocasião os alertas 
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referentes ao que observar nos sites para garantir uma pesquisa 

confiável foram relembrados. 

4) A terceira atividade foi realizar fotografias, em grupo, na escola 

buscando utilizar o que o estudante observou e descreveu com a 

primeira atividade. O objetivo foi preparar o estudante para a 

realização da fotografia contextualizada e tirar dúvidas quanto à 

realização destas imagens e, compartilhar as fotografias no Edmodo. 

5) Aula dialogada utilizando as fotografias da terceira atividade para 

introduzir formalmente os conceitos de Óptica. Esta sequência de 

atividades não começa com aula introdutória a Óptica. O objetivo aqui 

foi introduzir Óptica a partir da produção imagética dos estudantes, 

utilizando esta produção para explicitar e exemplificar os conceitos 

introdutórios de Óptica  que seriam: : a) a luz como uma forma de 

energia radiante que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas; 

b) corpos luminosos e iluminados; c) raio de luz - linha orientada que 

representa a trajetória seguida pela luz; d) meios ópticos - opacos, 

transparentes, translúcidos e a propagação da luz nestes meios; e) 

Princípios da Óptica Geométrica - Princípio da propagação retilínea 

da luz, Princípio da independência dos raios luminosos e Princípio da 

reversibilidade dos raios de luz; f) reflexão – regular e irregular. 

6) A atividade final foi a realização em grupo de uma fotografia ou par de 

fotografias contextualizadas (Apêndice A). O estudante poderia 

escolher entre um objeto ou um lugar. A escolha deveria representar 

algo dentro de Ciência, Tecnologia ou História local. Mas, o que 

exatamente o estudante deveria fazer? Ele deveria encontrar algo que 

quisesse fotografar, buscar sua história e fazer um registro fotográfico 

tentando utilizar os conceitos de Óptica trabalhados, para evidenciar 

na sua produção o objeto/lugar escolhido. Uma atividade complexa, 

que demanda criatividade e cooperação dos integrantes do grupo 

para encontrar a um objeto/lugar que todos queiram estudar e 

apresentar. As produções seriam compartilhadas com os colegas por 

meio do Edmodo e em apresentação oral em sala de aula. 
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Durante este percurso o Edmodo funcionaria como uma extensão da sala de 

aula proporcionando um espaço para esclarecimentos sobre a realização das 

atividades, postagem de links de apoio, postagem das próprias atividades por parte 

dos estudantes e, potencialmente, como um ambiente de cooperação entre os 

grupos durante a realização das atividades. 

No segundo ciclo da pesquisa, a sequência de atividades sofreu algumas 

modificações. A segunda sequência de atividades da pesquisa-ação foi: 

1) Iniciação á Óptica, utilizando mapas conceituais, reprodução de 

experimento pelos estudantes em grupo (câmara escura) e 

fotografias realizadas pelos estudantes contendo exemplos de 

reflexão regular e difusa. Esta primeira sequência de ações 

promoveu a iniciação do estudante nas dinâmicas de pesquisa e de 

representação da Física por meio de fotografias, necessárias nas 

atividades seguintes. 

2) Aula dialogada com a apresentação do pintor Joseph Wright, 

contexto histórico e algumas de suas obras. Textos sobre História e 

referências de links para outras imagens foram disponibilizados por 

meio do Edmodo. Entretanto, o estudante já estava fazendo uso do 

Edmodo com as atividades de introdução à Óptica citadas. A sua 

ambientação no Edmodo aconteceu antes da apresentação da 

sequência de atividades exclusivas da pesquisa.  

3) A primeira atividade foi observação e descrição das telas ‘A 

Caverna’. As observações feitas pelos estudantes foram postadas no 

Edmodo e serviram para entrar em contato com a linguagem e 

expressões linguísticas utilizadas pelo estudante para descrever 

suas percepções, bem como, com as palavras utilizadas pelo 

estudante para explicar fenômenos físicos quando consegue 

percebê-los (Apêndice F).   

4) A segunda atividade foi o questionário de História sobre Revolução 

Industrial e Iluminismo. Com os mesmos objetivos do primeiro ciclo 

de pesquisa: colocar o estudante novamente em contato com as 
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ferramentas do Edmodo para compartilhar suas pesquisas e fazê-los 

pesquisar utilizando a internet. 

5) A terceira e última atividade foi a realização em grupo de uma 

fotografia ou par de fotografias contextualizadas (Apêndices D e E). 

O estudante poderia escolher entre um objeto ou um lugar que 

tivesse representação dentro de Ciência, Tecnologia ou História 

local. E, novamente, as produções seriam compartilhadas com os 

colegas por meio do Edmodo, em apresentação oral em sala de aula 

e acrescentou-se a exposição dos trabalhos no hall do colégio. Estes 

trabalhos ficaram expostos durante duas semanas. 

As modificações aconteceram pela percepção que os estudantes deveriam 

entrar em contato com o Edmodo antes das atividades específicas desta pesquisa. 

Considerou-se que no primeiro ciclo o contato foi prematuro e mais tempo de 

ambientação seria necessário. 

Entendeu-se que, com estas sequências descritas acima, as categorias 

atividades, participação e relacionamentos, como definidas por Triviños (1987), 

poderiam ser analisadas numa coleta de dados por observação. 

 

 

4.4 O QUE É E COMO UTILIZAR O EDMODO 

 

 

Uma vez feito e refeito o planejamento de atividades, a plataforma foi 

introduzida com pequenas atividades de verificação e avaliativas que deveriam ser 

realizadas no ambiente virtual para que o estudante se familiarizasse com esta 

ferramenta. 

O Edmodo é uma plataforma de mídia social para professores e estudantes. 

Foi criada por Nic Borg, Jeff O'Hara e Cristal Hutter em 2008. Sua sede inicialmente 

era em Chicago, estado de Illinois (Estados Unidos) e atualmente está em San 

Mateo, no estado da Califórnia (Estados Unidos). Seus fundadores tinham em mente 

disponibilizar uma rede de aprendizagem social, baseada nas possibilidades dos 

ambientes virtuais do século XXI e objetivando diminuir a distância entre o cotidiano 
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do estudante e o que ele realiza na escola. Atualmente é utilizado por 

aproximadamente cinquenta e um milhões de pessoas (ABOUT..., 2015). 

No entendimento de seus criadores e colaboradores, o Edmodo permite 

construir relacionamentos com os estudantes em um ambiente colaborativo, também 

permite colaborar com outros professores para melhorar os resultados de 

aprendizagem, descobrir novos recursos para potencializar a sala de aula e pode 

promover o desenvolvimento profissional do próprio professor (ABOUT..., 2015). 

As tecnologias ampliam o espaço da sala de aula (KENSKI, 2005) e o 

Edmodo funciona como uma sala de aula virtual, possibilitando em vários aspectos 

atender melhor o estudante. Paiva (2001) explicava que os ambientes virtuais 

possibilitam uma interação centrada no estudante, na qual o professor é participante; 

facilita o diálogo entre professor e estudante, a interação respeita o ritmo de cada 

um, o estudante ausente pode participar, estimula o desejo natural de se comunicar, 

aumenta o foco no significado. E acrescentava ainda que: 

 

Nas comunidades virtuais de aprendizagem, abandona-se o modelo de 
transmissão de informação tendo a figura do professor como o centro do 
processo e estabelece-se a construção social da aprendizagem através de 
práticas colaborativas (PAIVA, 2001, p.1). 

 

As possibilidades de práticas colaborativas e cooperativas são 

potencializadas, no Edmodo, com aplicativos móveis disponíveis para Android, iPad, 

iPhone e Windows; as possibilidades de ser utilizado em sala de aula, em casa e 

onde quer que o professor ou estudante queiram ou estejam. Essa sala de aula 

virtual possui recursos intuitivos e armazenamento ilimitado, o professor pode 

rapidamente criar grupos, atribuir lição de casa, testes agendados, gerenciar o 

progresso dos estudantes, disponibilizar outros recursos como vídeos, slides, 

fotografias e links. Pode ainda postar tópicos de discussão, realizar pesquisas e 

integrar aplicativos educacionais da loja Edmodo (ABOUT..., 2015). 
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Figura 9 - Aplicativo no smartphone: captura de tela 
Fonte: Autoria própria 

 

 

Para utilizar a plataforma Edmodo é necessário fazer a inscrição como 

professor ou estudante. O professor cria turmas e a plataforma gera um código para 

cada uma delas. Este código tem validade por quinze dias e se for necessário incluir 

outros estudantes, depois deste tempo, existe um link na página do grupo criado que 

gera outro código também válido por quinze dias. Os estudantes fazem suas 

inscrições com este código que corresponde a uma turma específica criada pelo 

professor e com um endereço de e-mail válido. O endereço de e-mail é utilizado 

para informar aos participantes sobre o que está sendo postado na plataforma pelo 

professor.  Os pais também podem ter acesso às atividades realizadas pelos filhos 

fazendo sua inscrição com o mesmo código do grupo criado pelo professor e 

utilizado pelo estudante para sua inscrição. Feita a inscrição, as entradas futuras só 

necessitam do e-mail e da senha escolhida. O layout da página é atualizado 

frequentemente pela equipe do Edmodo, modificando cores, padrões, imagens e 
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disposição dos elementos básicos para melhor atender os usuários. O Edmodo 

dispõe, também, de tradução da página para diversos idiomas. 

 

 

Figura 10 - Página início Edmodo 
Fonte: EDMODO, 2015. 

 

Na página do professor existem os links Anotação, Alerta, Tarefa, Quiz e 

Enquete. As atividades podem ser endereçadas a uma turma em específico, 

algumas ou todas. Quando se endereça para uma turma, apenas esta receberá a 

atividade e somente os estudantes desta terão acesso aos links para resposta. 

Quando se endereça para várias turmas, todas visualizam do mesmo modo a 

atividade e respondem num link em comum. Porém, para o professor, no momento 

da avaliação ou do feedback, os estudantes que responderam estarão separados 

por turma e em sequência alfanumérica. Todas as atividades permitem escolher 

data de entrega e fechamento ou não após a data estipulada por meio do ícone 

mensagem agendada ou opção na própria atividade. 

As ferramentas Anotação, Alerta e Enquete são de caráter colaborativo com 

relação a professor-estudante e estudante-estudante. As ferramentas Tarefa e Quiz 

têm seu caráter colaborativo restrito a relação professor-estudante, pois o que os 

estudantes postam nelas apenas o professor tem acesso. 
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Figura 11- Atividades disponibilizadas pelo Edmodo em 2015 
Fonte: EDMODO, 2015. 

 

Na Anotação e na Tarefa existem as possibilidades de anexar um arquivo, 

um link e acessar a biblioteca da página na qual podem ser baixados arquivos para 

auxiliar nas atividades propostas. Podem ser slides de aula presencial, textos 

produzidos pelo professor, textos selecionados de outras fontes, resumos, mapas 

conceituais, questionários ou listas de exercícios, imagens e vídeos.  

 

 

Figura 12 - Visualização pelo estudante da ferramenta Anotação 
Fonte: EDMODO, 2015. 
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Figura 13 - Visualização posicionamento mensagem agendada, biblioteca, link e 
arquivo. 

Fonte: EDMODO, 2015. 

 

O Alerta pode ser utilizado para avisos diversos, inclusive prazos de 

atividades presenciais ou lembretes de como resolver exercícios. Dependendo do 

tipo de mensagem pode-se escolher postagem imediata ou em data futura. 

 

 

Figura 14 - Visualização atividade Alerta 
Fonte: EDMODO, 2015. 

 

Na atividade Tarefa e no Quiz existe a possibilidade de carregar atividades 

existentes ou descrever a tarefa e anexar um arquivo ou link com as instruções. Se 

escolhida a opção de bloquear a tarefa após o dia de entrega estipulado, o 

estudante não poderá mais entregá-la, contudo terá acesso à descrição e arquivos e 

links anexados. 
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Figura 15 - Visualização pelo estudante da ferramenta Tarefa 
Fonte: EDMODO, 2015. 

 

 

Figura 16 - Visualização atividade Quiz (criar ou carregar) 
Fonte: EDMODO, 2015. 

 

Selecionado o Quiz tem-se a possibilidade de criar questões em formatos 

diferentes. O limite de tempo para responder as questões vai de sessenta minutos a 

mil quatrocentos e quarenta minutos e após este tempo o questionário se fecha 

salvando o que foi respondido até aquele momento. O estudante deve ser avisado 

deste tempo para resolução, para que não tenha seu questionário fechado antes de 

responder as perguntas. Caso o estudante não tenha entendido o prazo e seu 

questionário tenha fechado, o professor pode excluir o questionário respondido 

parcialmente e o estudante poderá tentar novamente. 
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Figura 17 - Elaborando Quiz. 
Fonte: EDMODO, 2015. 

 

No modelo de atividade Quiz, a plataforma oferece as opções de múltipla 

escolha, verdadeiro ou falso, resposta curta, completar espaços e correspondência. 

Uma vez que se realizaram outras atividades deste tipo, tanto a atividade quanto as 

questões são disponibilizadas para leitura e inserção direta em um novo Quiz. 

Assim, pode-se escolher uma atividade já realizada ou partes dela para elaborar 

outra diferente. E ainda oferece as opções de randomizar as questões e mostrar o 

gabarito das questões objetivas após o término da atividade. E as questões de 

resposta curta depois de corrigidas oferecem a opção de mandar mensagem com a 

resposta correta ou para esclarecer a nota parcial.  

A opção de carregar atividade existente mostra todas as já realizadas no 

ambiente. E da mesma forma o ambiente fornece uma lista de questões das 

atividades realizadas para carregamento apenas da questão escolhida e não da 

atividade inteira. 
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Figura 18 - Carregando atividade de Quiz existente. 
Fonte: EDMODO, 2015. 

 

A Enquete pode ser utilizada para questões da disciplina, bem como para 

sondagem do uso do ambiente. Com ela podem ser realizadas pesquisas de opinião 

com relação ao ambiente, pesquisas de uso de outras plataformas, softwares. E é 

uma maneira de obter dados quantitativos sobre o uso do ambiente. 

 

 

Figura 19 - Visualização atividade Enquete 
Fonte: EDMODO, 2015. 
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Figura 20 - Enquete visualizada pelo estudante. 
Fonte: EDMODO, 2015. 

 

Tanto para postagens de conteúdo de apoio como das atividades, existe a 

possibilidade de excluir, editar, relacionar a outra postagem, adicionar a biblioteca e 

tornar público, tomando cuidado com as atividades avaliativas que são excluídas da 

página de progresso da turma se forem excluídas desta maneira. 

  

 

Figura 21 - Manipulação das postagens (Anotação). 
Fonte: EDMODO, 2015. 

 

A Biblioteca da plataforma vai recebendo os arquivos e links postados e 

também permite adicionar arquivos que não farão parte de postagens. 

 



82 

 

 

Figura 22 Página Biblioteca 
Fonte: EDMODO, 2015. 

 

Na página de progresso da turma, os estudantes e as atividades que valem 

nota para a turma aparecem. Se o professor quiser incluir atividades presenciais e 

registrar as notas no Edmodo é possível acrescentar uma coluna com esta atividade 

presencial. As executadas pelo Edmodo são atualizadas conforme o professor vai 

corrigindo ou conforme o estudante vai realizando e postando. 

 

 

Figura 23 - Página Progresso da turma 
Fonte: EDMODO, 2015. 

 

Com essa descrição têm-se as características e elementos básicos da 

plataforma que podem ser utilizados para realização de atividades de 
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acompanhamento e avaliação. O site da plataforma também disponibiliza um canal 

tutorial online e atende necessidades específicas dos professores. 

 

 

4.5 O CAMINHO NA ESPIRAL LEWINIANA E A MATRIZ INVESTIGATIVA 

 

 

Desde 2008 faço tentativas visando à utilização de TIC no ensino de Física 

na minha prática docente. Nos primeiros momentos, o entendimento das tentativas 

como parte de um ciclo reflexivo dentro de uma metodologia de pesquisa-ação, 

passou despercebido. E a análise não se baseava em teorias de aprendizagem, 

apenas no desempenho numérico dos estudantes nas avaliações.  

Antes disso, as aulas eram tradicionais, muita teoria e resolução de 

exercícios e, eventualmente, um experimento era reproduzido como demonstração 

de algum conceito ou fenômeno, ou um vídeo relacionado era apresentado. Os 

laboratórios de Ciências e Informática dificilmente estavam em condições ou 

disponíveis para uso. 

As minhas primeiras tentativas foram com a realização de vídeos pelos 

estudantes, com experimentos sobre os temas relacionados ao conteúdo. Para 

turmas de cursos técnicos foi utilizada a planilha eletrônica (Excel) para confeccionar 

gráficos de cinemática e eletrodinâmica. Iniciou-se, também, o uso do e-mail para 

entrega de trabalhos, para tirar dúvidas e enviar material complementar para alguns 

estudantes (apenas a pedido). 

Com turmas de outro colégio eu trabalhei textos científicos, pré-

selecionados, durante certo tempo e estes deveriam ser lidos e apresentados pelos 

estudantes. Para esta apresentação os grupos deveriam pesquisar na internet 

material complementar em forma de imagens ou vídeos que ilustrassem o tema do 

texto a ser apresentado. 

Em outro momento eu retornei com a reprodução de experimentos, mas 

realizada pelos alunos e na qual eles deveriam pesquisar na internet, reproduzir e 

apresentar para a turma um experimento dentro do conteúdo trabalhado em sala.  
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Foi em uma reunião pedagógica que um colega de trabalho apresentou a 

plataforma de mídia social educativa – Edmodo - que estava usando com seus 

estudantes na disciplina de Filosofia. A partir desse dia, as minhas pesquisas sobre 

as funcionalidades e possibilidades desta plataforma deram início e, no começo do 

ano seguinte, a plataforma foi utilizada com as primeiras turmas a título de 

experiência (turmas de curso técnico). No ano seguinte começaram as turmas de 

ensino fundamental (9°ano). E, no outro, com as turmas de ensino médio regular. 

Este relato tentou ilustrar o início da espiral lewiniana que envolve esta 

pesquisa. O psicólogo alemão Kurt Lewin Zadek (1890-1947) e sua ideia de 

pesquisa-ação foram apresentados pelo orientador deste trabalho – Prof. Dr. Awdry 

Feisser Miquelin - bem como este o fez com relação ao pintor Joseph Wright, que é 

alvo de seus estudos há algum tempo (MIQUELIN, 2013, 2015). As orientações e 

disciplinas cursadas forneceram o embasamento teórico para analisar os dados 

complexos desta pesquisa. Tratar apenas o conteúdo utilizando a plataforma sem 

algo a mais para tentar prender a atenção e/ou despertar a curiosidade do estudante 

seria o mesmo que não utilizar recurso nenhum. Com isso, foram vários ciclos de 

planejamentos, ações e averiguações com o objetivo de potencializar o ensino de 

Física por meio das TIC. 

Entendendo a pesquisa-ação como uma construção em um ambiente de 

interação social (ENGEL, 2000) e, como explicou Franco (2010) apesar das 

diferentes perspectivas metodológicas e abordagens no design, no seu 

entendimento, existem três elementos fundamentais deste tipo de pesquisa: “criação 

do coletivo investigador, a utilização das espirais cíclicas para a avaliação do 

processo e a produção/socialização de conhecimentos” (FRANCO, 2010, p.6). 

O coletivo investigador desta pesquisa foi constituído pelo orientador deste 

trabalho, Prof Awdry Miquelin, a colega de mestrado Elaine Machado, o colega de 

trabalho professor Guido Buss e os estudantes das turmas participantes. A matriz 

dialógica foi elaborada junto com o professor Awdry e a colega Elaine. As 

sequências didáticas foram elaboradas junto com o Professor Guido, observando os 

estudantes do projeto piloto e considerando o tempo de realização disponível para 

estas turmas. As mudanças realizadas para o projeto definitivo partiram das 

interações com as turmas desta fase da pesquisa. A socialização de conhecimentos 
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aconteceu dentro e fora deste grupo por meio da discussão sobre os rumos das 

atividades propostas para os estudantes. A participação de colegas de trabalho em 

discussões sobre a pesquisa no ambiente de trabalho também trouxe luz às análises 

relacionadas à Arte.  

Um instrumento específico foi utilizado como auxiliar no entendimento dos 

dados coletados e anotações de campo – a Matriz Dialógica Problematizadora 

(MDP). Como explicam Cordenonsi, Müller e Bastos (2008), é 

 

[...] uma estrutura sistemática envolvendo educador, aluno, tema de estudo 
e contexto, favorecendo o exame e discussão da preocupação temática. Ela 
foi desenvolvida com origens na Tábua Aristotélica de Invenção, que 
objetivava criar uma estrutura para examinar e discutir sobre um 
determinado tema de forma sistemática[...] O objetivo da matriz é auxiliar os 
professores a definir seus problemas sobre as orientações educativas [...] 
Com a utilização da matriz, o professor tem a possibilidade de sistematizar 
suas questões centrais, utilizando a mesma como um guia para a aplicação 
da metodologia investigativa na sala de aula. [...] Para cada ato educativo, 
são escolhidas as questões da matriz que podem, sob o ponto de vista do 
professor, ser respondidas, mesmo que parcialmente, com aquela ação 
específica (CORDENONSI; MÜLLER; BASTOS, 2008, p.5-6). 

 

Os elementos da MDP considerados neste trabalho foram Joseph Wright, 

Óptica, Edmodo e Estudantes. Com isso obteve-se uma matriz com dezesseis 

questões que foram discutidas com parte do coletivo investigador e, finalizada com a 

colaboração deles. 

 

 
A – Joseph 

Wright 
B - Óptica C - Edmodo D - Estudantes 

1 – Joseph 
Wright 

Que contribuições 
as obras de 

Joseph Wright e  
seu entendimento 
da Ciência de sua 

época podem 
trazer para o 

estudo de Ciências 
hoje? 

 

Como o estudo dos 
princípios 

introdutórios de 
Óptica pode ser 

potencializado com 
as telas de Joseph 

Wright? 

Que aspectos da 
plataforma de mídia 
social – Edmodo – 
podem possibilitar 

uma melhor 
apresentação do 

contexto histórico e 
telas de Joseph 

Wright? 

Que tipo de leitura 
o estudante faz no 
primeiro contato 
com as obras de 
Joseph Wright? 

2 – Óptica 

Nas telas de 
Joseph Wright, 

quais aspectos de 
Óptica podem ser 

trabalhados? 

Os princípios 
introdutórios de 

Óptica observados 
nas telas são 

suficientes para a 
aplicação dos 

mesmos em uma 
atividade 

O quanto a 
plataforma de mídia 
social – Edmodo –

pode facilitar o 
desenvolvimento 
dos conteúdos de 

Óptica? 

Que palavras o 
estudante utiliza 

para explicar 
Óptica? No 
decorrer do 

desenvolvimento 
das aulas de Óptica 

há mudança no 
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direcionada sobre 
Óptica? 

vocabulário dos 
estudantes? 

3 - Edmodo 

Partindo de uma 
atividade sobre o 
contexto histórico 
das produções de 
Joseph Wright, de 
que maneira o uso 

da plataforma 
pode melhorar ou 

auxiliar nas 
questões 
interáreas 

Física – História e 
Arte? 

Um conteúdo de 
Óptica enriquecido 

com uma 
plataforma de mídia 

social realmente 
alcança melhores 

resultados que 
quando é 

apresentado em 
uma metodologia 

simplesmente 
expositiva, 

verbalística em sala 
de aula? 

Quais as 
potencialidades e 
as limitações do 
uso do Edmodo 

para os 
participantes do 

processo e visando 
o ensino de Física? 

Que interações o 
estudante realiza 
no Edmodo e que 

não realiza em sala 
de aula? 

4 - 
Estudantes 

Que aspectos das 
telas de Joseph 
Wright são mais 

facilmente 
observados pelos 

estudantes? 

Como os princípios 
de Óptica são 

utilizados pelos 
estudantes para 

produzir suas 
imagens 

contextualizadas? 

Como a plataforma 
Edmodo estabelece 

relações 
diferenciais de 

ensino 
aprendizagem? 

Os estudantes 
demonstram uma 
integração melhor 
nos grupos e entre 

grupos nos 
trabalhos propostos 
utilizando a Arte e 

as TIC? 

A - Joseph 
Wright 

Telas do pintor Joseph Wright que utilizam de forma mais explicita conceitos de Óptica. 

B - Óptica Princípios introdutórios do conteúdo. 

C - 
Edmodo 

Plataforma de mídia social. 

D - 
Estudantes 

2° ano do ensino médio. 

 
Quadro 2 - Matriz Investigativa [ou Matriz Dialógica Problematizadora (MDP)] 
Fonte: Autoria própria 

 

A Matriz Dialógica Problematizadora aponta aspectos que devem ser 

observados durante o desenvolvimento do estudo. A matriz desta pesquisa aponta 

dentre as questões: para as primeiras impressões dos estudantes sobre as telas de 

Joseph Wright; para os conceitos introdutórios de Óptica envolvidos, as interações 

possíveis entre professor, estudantes e Edmodo, e, ainda para o vocabulário 

utilizado pelos estudantes quando buscam explicar fenômenos em Física. São 

pontos na matriz que podem ser observados durante o processo todo da pesquisa e 

de forma mais explícita, contudo outros pontos foram entendidos refletindo-se sobre 

o que aconteceu nesse processo como um todo. 
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5 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

 

O estudo utiliza como base três atividades propostas aos estudantes e levou 

em consideração as interações e participações nas atividades propostas 

principalmente. Desta maneira, os instrumentos de análise de dados foram: 

descrição das telas ‘A Caverna’ pelos estudantes; participação na plataforma 

Edmodo através de atividades, perguntas e uso das ferramentas da plataforma; e 

fotografias contando a história de um objeto ou lugar (apresentadas e as postadas 

no Edmodo). Os métodos de coleta de dados empregados foram a observação 

sistemática e a participante. 

 

 

5.1 SOBRE AS OBSERVAÇÕES: VERIFICAÇÃO E EXPECTATIVAS 

 

 

Na primeira atividade, que foi a observação das telas ‘A Caverna’ e a 

descrição delas, se investigou a linguagem escrita e, que palavras o estudante utiliza 

para descrever as imagens observando se entre elas existem aquelas que são 

conceitos de Física, ou que se aproximam destes conceitos. Aproximação no sentido 

de representarem fenômenos físicos mesmo não pertencendo ao vocabulário formal 

da disciplina de Física. 

 

 

Figura 24 - Captura de tela da resposta do estudante do 2°B do P.D.  para Atividade 1 
postada no Edmodo 

Fonte: P.D., 2015. 
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A segunda atividade foi o questionário sobre História. O conteúdo do próprio 

questionário não foi, num primeiro momento, o alvo da observação, mas se este 

recurso seria capaz de promover participação no Edmodo ou interação entre os 

participantes. A participação também foi observada na primeira atividade. 

 

 

Figura 25- Captura de tela da resposta dos estudantes do 2°D do P.D.  para a  
Atividade 2 postada no Edmodo 

Fonte: P.D., 2015. 

 

Na terceira atividade o foco foi na apresentação da fotografia e sua história. 

Esperava-se que os estudantes explicassem a realização da fotografia indicando os 

efeitos que tentaram produzir para evidenciar o objeto/local escolhido e, na 

sequência apresentassem a história por traz do objeto/local. 
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Figura 26 - Captura de tela da resposta dos estudantes do 2°B do P.D. para Atividade 
3 postada no Edmodo 

Fonte : P.D., 2015. 

 

Assim, este constituiu o plano de observações com atividades com 

propósitos preestabelecidos, e em função disso, o método de coleta de dados 

consistiu, primeiramente, de uma observação sistemática, na qual as categorias 

observadas foram atividades, participação e relacionamentos (interação). 
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Define-se a categoria ‘atividades’ como “representadas por ações em uma 

situação mais ou menos prolongada” (TRIVIÑOS, 1987, p.127) e que podem ser 

estudadas por um período de tempo. Define-se a categoria ‘participação’ como “o 

envolvimento do sujeito ou adaptação do mesmo a uma situação em estudo” 

(TRIVIÑOS, 1987,p.127). E a categoria ‘relacionamentos’ como o intercâmbio entre 

as pessoas que atuam numa situação ao mesmo tempo e que se caracteriza pelas 

interações. 

Nas apresentações das fotografias contextualizadas observaram-se os 

significados explicados e atribuídos pelos estudantes, por isso, o método de coleta 

de dados, consistiu na observação participante, descrita por Lüdke e André (2012) 

como aquela que permite realizar a observação na perspectiva dos sujeitos, 

captando o significado que atribuem à realidade e na qual pesquisador e grupo 

pesquisado cooperam. Que possibilita captar as palavras de esclarecimento que 

acompanham o comportamento dos observados (GIL, 2008). 

 

 

Figura 27 - Atividade 3 - Trabalho apresentado em sala e entregue para exposição. 
Fonte: P.D., 2015. 
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5.2 POSSIBILIDADES DE PRODUTO 

 

 

Como produto desta pesquisa tem-se a elaboração de um caderno com a 

sequência didática utilizada no desenvolvimento desta pesquisa.  

Neste material serão apresentados: Joseph Wright, a sequência escolhida e 

uma introdução ao uso do Edmodo (Apêndice G). Espera-se que este material possa 

servir como inspiração para outras sequências que utilizem Arte, História e Física. 

Por isso, este caderno poderá ser disponibilizado por meio da própria 

plataforma de mídia social Edmodo para outros professores interessados, uma vez 

que a plataforma possibilita também a interação entre professores de diversos locais 

do mundo que fazem parte de sua rede de inscritos. Existe um recurso permanente 

chamado Spotlight Resource Forum, no qual professores de vários lugares podem 

deixar suas sugestões, compartilhar experiências, pedir auxílio para diversificar suas 

práticas, postar materiais diversos. É um fórum para interação entre os professores 

participantes. A maioria das postagens está em inglês. 

 

 

Figura 28 – Spotlight Resource Forum disponível no Edmodo para interação entre 
professores 

Fonte: EDMODO, 2015. 
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Antes do começo do projeto definitivo, para introduzir o Edmodo, atividades 

de ambientação foram proposta aos estudantes para que aos poucos fossem 

entendendo a dinâmica da plataforma. Iniciou-se com uma questão sobre história (a 

visão por Leucipo e Empédocles)12 e, dois trabalhos, um sobre a câmara escura e 

outro sobre o conceito de reflexão. Neste trabalho, os estudantes entraram em 

contato com uma das obras de René Magritte (1898 – 1967), intitulada Reprodução 

Proibida13, de 1937, bem como, de Maurits Cornelis Escher (1898 - 1972), com as 

obras Ordem e caos14 de 1950 e Três esferas II15 de 1946. Todas usam reflexão de 

formas diferentes e com intenções diferentes. Estas propostas de atividades podem 

ser encontradas como sugestão dos livros de Oliveira et al (2013), que é o livro texto 

das turmas dessa pesquisa. E na atividade anterior a esta, sobre a câmara escura, 

um fotógrafo da atualidade - Abelardo Morell – foi utilizado.  

 

 

(a) 
 

(b) 

 

(c)  

(d) 

Figura 29 (a) Reprodução Proibida, (b) Ordem e caos, (c) Três esferas II e (d) Câmara escura 
Morell 

Fonte: OLIVEIRA et al (2013) e PORTAL...(2013) 

                                            
12

OLIVEIRA et al (2013, p.183) – Volume 2 
13

OLIVEIRA et al (2013, p.191) – Volume 2 
14

OLIVEIRA et al (2013, p.11) – Volume 1 
15

OLIVEIRA et al (2013, p.211) – Volume 2 
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Estas são imagens que poderiam ser usadas com outras propostas didáticas 

envolvendo o ensino de Física e disponibilizadas por meio do Spotlight Resource 

Forum. O potencial deste fórum é justamente ter acesso a professores que podem 

estar próximos, por exemplo, do Museu de Derby, onde estão as obras de Joseph 

Wright. Trocar informações de eventos sobre Ciência e Tecnologia, ou Ciência e 

Arte que acontecem pelo mundo. Informações que podem ser utilizadas em outras 

propostas para dinamizar os conteúdos da disciplina. 

 

 

Figura 30 - Postagem de professora no SpotlightResourceForum 
Fonte: Autoria própria 

 

Outra possibilidade é propor para os professores participantes de outros 

países a realização de pesquisa em educação em conjunto. Existem muitas 

possibilidades de interação com outros professores por meio do Edmodo, basta 

direcionar o que se quer realizar nesta rede colaborativa e interativa, incluindo criar 

um grupo de professores do próprio colégio com o intuito de discutir projetos e 

realizar os estudos e encaminhamentos para efetivá-los.  

 

 

5.3 PERCEBENDO OS RESULTADOS PARA ARTE, HISTÓRIA E ÓPTICA 

 

 

Alguns conceitos surgem como que compartilhados por alguns grupos e 

utilizados nas expressões escritas e orais, além das imagéticas. Alguns pertencem a 

Física e outros são conceitos de uso geral. Assim sendo, o estudante transita por 
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formas de expressão diferentes e tenta utilizar a maioria para descrever os 

fenômenos a sua volta. 

 

 

5.3.1 Verificações sobre o projeto Piloto 

 

 

No projeto piloto apareceram nas explicações por escrito e nas imagens, 

elementos descritivos transmitidos por meio das palavras/ideias de sombra, 

claridade, objeto opaco, foco de luz, nitidez (claro e escuro), raio de Sol, luz artificial 

para simular sombras ou apresentar contrastes, luminosidade, ângulo de 

observação, luz em linha reta (propagação retilínea da luz), feixes de luz. Alguns 

destes termos pertencem aos conceitos de Óptica e outros são palavras que, para o 

estudante, querem dizer a mesma coisa. 

No projeto piloto, os conceitos básicos de Óptica foram apresentados 

gradualmente nas observações das telas de Joseph Wright e com as produções 

escritas e imagéticas dos estudantes. As próprias telas de Joseph Wright foram 

utilizadas como conteúdo introdutório. Existiam dois momentos de produção de 

fotografias, sendo o primeiro momento pensado, também, como introdução aos 

conceitos básicos de Óptica e, o segundo como uma produção que poderia trazer 

indícios de aprendizagem por meio da fotografia contextualizada. 

Assim, três partes do planejamento foram utilizadas como sequências 

introdutórias: o contexto histórico do pintor, a observação de suas telas e realização 

das primeiras imagens. Na descrição das telas identificam-se algumas das palavras 

utilizadas pelos estudantes e que eles imaginam como sendo conceitos de Física. 

Analisou-se nas fotografias contextualizadas: o uso da propagação retilínea 

da luz por meio de detalhes ou enquadramentos buscando aproveitar sombra e 

luminosidade natural, o uso do efeito chiaroscuro próximo do que foi visto nas telas 

apresentadas de Joseph Wright, a utilização de luz artificial para evidenciar o tema 

escolhido pelo grupo. 

As atividades de ambientação, que precederam o projeto, visaram promover 

a interação do estudante com a plataforma Edmodo e introduzir a observação de 
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obras de arte de forma básica e buscando sempre os conceitos de Óptica 

envolvidos. 

Com relação à inscrição e participação, a sessenta e dois estudantes das 

duas turmas fizeram inscrição e participaram das postagens iniciais da descrição e 

do questionário como pedido. Contudo, um número menor (aproximadamente 30 

alunos) realizou as atividades relacionadas à fotografia. 

Na sequência, a Tabela 1 expressa em números a participação nos 

momentos específicos de atividades propostas realizadas pelos estudantes. 

Percebe-se que, no projeto piloto, a Turma 2°A interagiu mais ativamente que a 

Turma 2°B por meio da plataforma Edmodo. Uma enquete foi disponibilizada com a 

pergunta: Você teve dificuldade em entender a dinâmica deste ambiente de 

aprendizagem? e, dos sessenta e dois inscritos, trinta e três responderam (Gráfico 

1). Apenas quinze por cento, dos estudantes que participaram da enquete, tiveram 

dificuldades para manipular a plataforma Edmodo. 

 

 

Tabela 1- Participação nas atividades P.P., Uberaba, Curitiba-PR, out/nov 2014 

 

Número de 

participantes 

Atividade 1 

(Percepção 

telas ‘ A 

Caverna’) 

Atividade 2  

(Questionário 

Revolução 

Industrial e 

Iluminismo) 

Atividade 3 

Fotografias 

baseadas na 

Atividade1 

Atividade 4 

Fotografias 

Contextualizadas 

baseadas nas 

precedentes 

Turma 2 A 32 28 26 16 22 

Turma 2B 30 23 18 17 9 

Total 62 51 44 33 31 

Fonte: Autoria própria 
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Gráfico 1- Enquete turmas 2A e 2B Projeto Piloto 
Fonte: Autoria própria 

 

Segundo relato do professor colaborador, Professor Guido, como o tempo 

para a aplicação era curto, em final de trimestre (final de outubro e parte de 

novembro de 2014), os estudantes da Turma 2°B fizeram as fotografias da atividade 

3 em um dia nublado e, por isso, estes estudantes não tiveram tantas opções de 

imagens mostrando de forma clara os conceitos básicos de Óptica. Porém, eles 

foram mais criativos ao fazê-las. E, apenas três grupos realizaram as fotografias da 

atividade 4. 

Quando analisadas as percepções sobre as telas ‘A Caverna’ que constam 

das descrições (Tabela 2) percebe-se que para as duas turmas os detalhes mais 

evidentes foram os momentos diferentes do dia (manhã e tarde), uso de cores claras 

e escuras (contraste luz e escuridão) e a diferença na maré. Apesar das telas 

estarem devidamente nomeadas, os estudantes não especificaram em suas 

descrições o fato delas serem registros do mesmo local durante a manhã e a tarde.  

 

 

Tabela 2 - Descrição ‘A Caverna’– P.P. , Uberaba, Curitiba-PR,  out/nov 2014 

OBSERVAÇÕES TURMA 2A TURMA 2B TOTAL 

Momentos diferentes do dia 22 21 43 
Cores claras e escuras (contraste luz e escuridão) 26 13 39 
Maré subindo/descendo 10 12 22 
Usou ‘ refletido/reflexo’ 2 4 6 
Usou ‘iluminação natural/luminosidade’  6 6 
Usou ‘ângulo diferente’ 2 3 5 
Usou ‘brilho e luz (não percebe brilho como reflexão 2 1 3 
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da luz)’ 
Usou ‘profundidade’ 2 1 3 
Teto da caverna detalhado 2  2 
Cavernas diferentes 1 1 2 
Usou ‘resolução’ 2  2 
Sentimentos (solidão, tristeza, perigo, curiosidade)  2 2 
Usou ‘foto tirada’, ‘influência gravitacional da Lua nas 
pinturas’, ‘sombra’, ‘luz projetada’, ‘luz propagada’, 
‘distâncias diferentes’, ‘cores quentes e frias’ 

  1 estudante 
para cada 

um dos 
termos 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Analisando as descrições sobre as percepções dos estudantes do Projeto 

Piloto percebeu-se que eles usam poucas palavras que coincidem com conceitos da 

Óptica para expressar o que observaram. Reconheceram os termos e situações 

mais óbvios encontrados nas obras. Utilizam palavras com significados diferentes 

como se fossem sinônimos (Apêndice B). 

 

Estudante Resposta da Atividade 1 – Descrição das telas ‘A Caverna ‘ de 
Joseph Wright. 

Estudante T. P.  

Visualizando a imagem da caverna manha e da tarde do pintor Joseph 
Wright, o que mais me chamou a atenção é que na caverna manha não 
havia agua dentro da caverna a luz se projetava pouco, a imagem é mais 
próxima da entrada da caverna. Já na outra imagem o da tarde vejo que 
há agua dentro da caverna, a imagem esta distante da entrada da caverna 
e a luz se propaga mais dentro da caverna. Ele usou o efeito claro e 
escuro que melhor conseguimos visualizar o contraste entre a luz e a 
escuridão. 

Estudante Gs. B. 

Na primeira imagem notei a luz do sol claramente, um céu bem azul , as 
nuvens , as montanhas e a maré está bem baixa , já na segunda imagem 
notei que o ângulo é diferente a luz mais baixa um céu meio cinza e a 
maré está mais alta. 

Estudante R. S. : 

Na primeira tela o pintor estava mais próximo da entrada e demonstrou 
com cores claras que estava amanhecendo e que a água do mar estava 
mais afastada da caverna. E na segunda demonstra que com o passar do 
tempo à entrada se afasta dando impressão de que o autor estava 
“escapando” da água que já estava na metade da caverna. 

Estudante L. C. 

Na primeira imagem, vejo que Joseph Wright usou mais a luz no Centro e 
destacou o começo da caverna, escurecendo o restante e não usou a 
profundidade.  
Já na 2° imagem ele destacou a caverna, onde a água está dentro e usou 
muito a profundidade com a distância maior da entrada da caverna. 

Estudante Tl. B.  
Na primeira imagem o autor usou cores claras para dar mais luminosidade 
e na segunda imagem o autor usou cores mais escuras para dar sombras 
q deixou a imagem mais escura com sombras. 

Estudante K.M 

A primeira imagem me passa a sensação de que foi tirada durante o início 
da tarde com a mare alta e o reflexo do sol. 
A segunda imagem foi tirada durante o fim de tarde com a maré mais 
baixa o que me chamou a atenção foi que o pintor conseguiu capturar uma 

https://www.edmodo.com/home#/user?uid=58443863
https://www.edmodo.com/home#/user?uid=58422665
https://www.edmodo.com/home#/user?uid=58923605
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mesma imagem em horários diferentes com uma ótima iluminação em 
ambas as imagens 

Estudante G. F 

A primeira imagem do desenho da caverna da pra ver que o artista fez o 
nascer do sol uso cores claras e escuras tipo preto no branco fico muito 
boa realmente uma obra de arte  
E na segunda da pra vê que o artista fez um fim de tarde deixando a 
imagem meio acinzentada e detalhe e ñ são as mesmo caverna ambas 
são diferente porque uma num tem o lago e a outra tem também uma obra 
de arte... 
a primeira imagem da pra vê que é mais boa porque a resolução ta melhor 
e na segunda o artista jogo tipo fosco na tela as informações que pra tira a 
primeira imagem da pra vê que é mais boa porque a resolução ta melhor e 
na segunda o artista jogo tipo fosco na tela as informações que pra tira da 
imagens é que mesmo antigamente que era difícil arruma material as 
artista dava de 10 nos de hoje em dia  

 
Quadro 3  - Transcrição das descrições das telas ‘A Caverna’  de Joseph Wright postadas 
pelos estudantes do P.P. 
Fonte: P.P., 2014. 

 

A palavra resolução, por exemplo, foi utilizada para explicar a variação de 

tons das telas ou associada com a nitidez da imagem retratada. O que poderia ser 

usado para explicar uma fotografia, mas não uma tela a óleo. Este ponto demonstra 

que a leitura é baseada na comparação com fotografias e é desta ideia que surgem 

algumas das expressões e palavras utilizadas para descrever as telas. Outras 

palavras ligadas a esta interpretação seriam ângulo, profundidade e resolução. 

A atividade 3 foi realizada no colégio utilizando o tempo de uma aula. Os 

estudantes deveriam dividir-se em grupos e, utilizando os ambientes do colégio, tirar 

fotografias com suas câmeras fotográficas tomando como base as telas de Joseph 

Wright e apresentar até o fim da aula. A Turma 2°A conseguiu fotografias com bons 

detalhes e contrastes, demonstrando percepção da luz e sombra e a propagação 

retilínea da luz (raios solares). A Turma 2°B buscou a criatividade para contornar o 

dia nublado e tirou fotografias mostrando percepção de sombra, propagação 

retilínea da luz e percepção dos meios ópticos (objetos opacos). 

Na Atividade 4, as fotografias contextualizadas foram postadas com seus 

textos explicativos diretamente no Edmodo. Os grupos da Turma 2°A escolheram 

como temas tecnologias (carros, lâmpadas, telefones e máquinas de escrever) e 

história (árvore da escola, escultura Candangos). 

Os estudantes do 2°A utilizaram luz artificial para realçar o tema, 

chiaroscuro, sombras e enquadramento com luz natural. Cinco grupos totalizando 
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dezoito alunos contextualizaram as fotografias, contudo não explicaram verbalmente 

a confecção das fotografias usando os conceitos de Óptica. Um grupo com quatro 

alunos não contextualizou a fotografia. No total seis grupos entregaram trabalhos 

totalizando a participação de vinte e dois alunos. 

Na Turma 2°B, três grupos realizaram as fotografias contextualizadas 

somando nove alunos. Os estudantes escolheram como temas: história local (bairro 

onde reside, clima e vegetação) e tecnologia (energia elétrica). Utilizaram o 

chiaroscuro e enquadramento com luz natural. E nenhum fez a descrição verbal 

usando Óptica. 

Estas produções não foram apresentadas em sala para os colegas de 

classe, apenas postadas no Edmodo. E também não foram expostas no colégio. 

 

  
Grupo 2A para Atividade 3: [...] Como a árvore 
é um objeto opaco a luz não a atravessa, por 
isso abaixo está se formando uma sombra. 

Grupo 2B para Atividade 5 : tema escolhido foi 
energia elétrica. Usou chiaroscuro e 
enquadramento com luz natural. 
 

Figura 31 - Exemplos das produções do Projeto Piloto 
Fonte: P.P., 2014. 

 

Com relação às interações por meio do Edmodo constatou-se que 

aconteceram de professor para estudante e de estudante para professor. Os 

participantes não interagiram entre si usando a plataforma, apesar de ela ter 

provocado interações em sala de aula e com o intuito de realizar as atividades 

pedidas pela plataforma. Poucos tiraram dúvidas e a totalidade fez inscrição. Este 

grupo de estudantes opta claramente por interagir mais presencialmente que 
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virtualmente. O professor colaborador (Professor Guido) faz uso de outras práticas 

envolvendo tecnologias e procura estimular interações via ambientes virtuais. 

Possivelmente, por ser algo novo para estas turmas a interação no ambiente do 

Edmodo necessitaria de mais tempo de uso pelos estudantes para promover mais 

interações. 

A plataforma Edmodo funcionou com um ‘caderno virtual’ para estas turmas, 

principalmente na parte inicial das atividades com a produção de texto e o 

questionário. Notou-se que estas turmas realizaram estas atividades como se 

fossem estudantes de ensino fundamental em busca de um visto no questionário do 

caderno. Contudo, no final, tanto a turma do 2°A quanto a do 2°B, deixaram a 

desejar no número de postagens da principal atividade – as fotografias 

contextualizadas. Dez estudantes do 2°A e vinte e um estudantes do 2°B inscritos e 

participando das outras atividades não entregaram a fotografia contextualizada. Um 

fator que provocou isso foi o fato da proximidade da realização das fotografias, estes 

trinta e um estudantes não entenderam os dois momentos diferentes. Por isso, no 

projeto definitivo apenas uma produção de fotografias foi realizada.  

Quanto à manipulação da plataforma, a maioria (vinte e oito alunos do 2°A e 

vinte e três alunos do 2°B) soube fazer as postagens simples, alguns realmente não 

entenderam o botão/link de resposta como tendo esta função, souberam postar as 

imagens (Tabela 1) e utilizaram os recursos de maneira intuitiva, em função da 

facilidade encontrada no manuseio da plataforma que, em alguns aspectos lembra o 

Facebook.  

Com isso, não se está dizendo que visualmente o Edmodo é similar ao 

Facebook. Porém, o espaço de postagem e os links para ferramentas estão 

claramente dispostos e funcionam em um clique como em outras plataformas deste 

tipo, pois elas seguem um padrão de design. Cita-se o Facebook por ser a 

plataforma mais utilizada pelos adolescentes nesse momento em que esta pesquisa 

está acontecendo. Baiocchi (2012) usou esta plataforma por considerá-la similar 

com o Facebook, contudo a autora não especificou em que pontos ela considera 

isso.  

Segundo as percepções do professor Guido em conversas com os 

estudantes, as turmas consideraram relevante conhecer Joseph Wright e o contexto 
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histórico de suas telas. Os alunos gostaram também de escolher sobre o que 

fotografar e que história contar.  

Nos questionários sobre Revolução Industrial e Iluminismo, alguns grupos 

além de fazer a pesquisa, tentaram fazer uma reflexão comentando o que 

pesquisaram e relacionando com o conteúdo de História de outros anos. No 2°A 

foram sete questionários entregues individualmente e cinco em grupo totalizando a 

participação de vinte e seis estudantes. No 2°B participaram dezoito alunos sendo 

quatro questionários em grupo e um individual. O questionário teve a intenção de 

situar o estudante no momento histórico, além de promover a utilização das 

ferramentas do Edmodo, contudo em alguns casos levou a esta atitude inesperada 

de juntar pesquisa e crítica em algumas respostas. Isso certamente contribuiu para a 

escolha de representação de determinados temas no momento das fotografias 

contextualizadas. 

 

 

5.3.2 Verificações sobre o projeto Definitivo 

 

 

No projeto Definitivo foram obtidas vinte e três fotografias contextualizadas. 

Foi realizado em quatro turmas de segundo ano (2°A, B, C e D), de um colégio 

estadual em Pinhais-PR, compondo um total de cento e trinta e quatro estudantes. O 

período foi de abril a início de julho de 2015. Contudo, lembra-se novamente aqui 

que estas turmas passaram por períodos sem aula em função da greve dos 

professores do Estado do Paraná e, sendo assim, o tempo real de pesquisa foi de 

um mês. Este fato influenciou de forma negativa nas participações em trabalhos e 

avaliações como um todo, independente da disciplina. 

Dos cento e trinta e quatro alunos, apenas 49% (sessenta e cinco 

estudantes) fizeram inscrição na plataforma. Dos sessenta e cinco inscritos 46% 

(trinta estudantes) fizeram uso da plataforma. Na Tabela 3 encontra-se a 

participação virtual em números, comparada ao número de estudantes. 
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Tabela 3 - Participação no Edmodo P.D., Pinhais-PR, abr/jul 2015 

TURMA 
TOTAL DE ALUNOS 
(1°TRIMESTRE/2015) 

INSCRITOS 
NO EDMODO 

POSTANDO 
ATIVIDADES 

2 A 33 17 4 
2 B 32 20 9 
2 C 34 11 8 
2 D 35 17 9 
TOTAL 134 65 30 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Apesar dos números nada inspiradores da participação na plataforma, 

alguns detalhes devem ser pontuados: a) como apenas a produção de texto com as 

percepções da tela sobre as cavernas foi individual, a postagem das outras 

atividades foi em grupo, o que reduziu o número de postagens individuais; b) alguns 

estudantes (sessenta e nove estudantes), por resistência ao uso da plataforma, não 

se inscreveram, pois a inscrição implica em não se ter motivos para não entregar na 

data as atividades propostas; c) existe nestas turmas uma resistência real (cultura 

do “entregar depois”) ao uso da internet para fins educacionais por parte dos 

estudantes como apontaram Corrêa et al (2009) e Fabri, Pereira e Rangel (2012); d) 

apenas os sete alunos especiais não têm possibilidades de interagir de forma 

autônoma com a plataforma por causa de deficiências motoras, visuais, auditivas 

(implica em compreensão/interpretação  de símbolos da linguagem padrão) e 

intelectuais diversas; e) em média dois estudantes por turma não têm acesso a 

internet, não possuem celulares, nem computadores e, para estes foi reservada a 

hora atividade da professora para as postagens no Edmodo; e) o aplicativo do 

Edmodo para celulares foi utilizado por poucos estudantes; f) os poucos que fizeram 

uso com regularidade da plataforma  continuaram fazendo para tirar dúvidas de 

outros trabalhos e para pedir sugestões de links de conteúdos das aulas. 

A complexidade destas turmas exigiu que duas outras verificações 

presenciais fossem realizadas, uma questão discursiva sobre os conceitos de Óptica 

nas fotografias produzidas por eles em uma prova trimestral e uma atividade de 

produção textual após observação e comparação de três das fotografias 

contextualizadas (em grupo). Isso ocorreu porque nas apresentações das fotografias 

contextualizadas as explicações envolveram mais a parte da pesquisa sobre o tema 
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escolhido do que a explicação dos conceitos de Óptica usados para a produção das 

fotografias. Os gráficos 2 e 3 evidenciam que, em média, metade dos estudantes 

respondeu as questões no momento da prova. O que comprova que o conteúdo não 

se perdeu após o término das atividades da pesquisa. A prova foi realizada no final 

de setembro e as atividades específicas haviam terminado em julho. 

 

 

Gráfico 2  - Verificação dos conceitos de Óptica nas fotografias por meio de 
descrição: questão de prova 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Gráfico 3 - Verificação do conceito de reflexão: questão de prova 
Fonte: Autoria própria 
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Segundo Diniz (2015), algumas das dificuldades dos estudantes em Física 

acontecem devido às relações da disciplina com outras áreas, pois Matemática, 

Língua Portuguesa e Arte compartilham formas de linguagem, mas nem sempre 

significados. Entende-se que isso leva o estudante a mesclar linguagens e o que 

sobra é uma explicação do fenômeno físico que perde na correspondência com a 

linguagem em Física. 

Ou como explicou Mortimer (2000),quando o professor de Física propõe uma 

tarefa, este tem um entendimento do que quer no início do processo, contudo o 

estudante não tem o mesmo entendimento da tarefa. À medida que o professor se 

apropria do sentido que o estudante atribuiu a tarefa dentro de seu sistema de 

significados, o entendimento começa a convergir e o estudante a usar as noções no 

sistema do professor. Considerando isso, percebe-se que quando o professor 

propõe algo que alia outras áreas – História e Arte, por exemplo – a natureza e os 

objetivos da atividade serão compreendidos ao longo do processo, pois é algo novo 

e é, também, um exercício diferente de reflexão considerando que em outras áreas o 

domínio é limitado. Acaba-se utilizando especificidades dentro de grandes áreas, o 

que aparece na sequência didática planejada.  

Relembrando que a sequência do conteúdo começou com uma aula 

dialogada com questões históricas sobre a importância do fogo, câmara escura e 

trabalho de confecção de câmara escura. O conceito de reflexão foi estudado 

individualmente e com trabalho de produção de duas fotografias com exemplos de 

reflexão especular e difusa, para então ser apresentado o pintor Joseph Wright, suas 

obras e o contexto histórico delas. Foram pedidos os dois primeiros trabalhos do 

projeto, finalizando com a realização das fotografias contextualizadas apresentadas 

pelos estudantes e a exposição das produções no hall do colégio. 

Os mapas conceituais foram utilizados para as aulas de iniciação e 

elaborados em sala durante os diálogos explicativos.  Eles também foram usados 

pelos estudantes nos trabalhos da câmara escura. 

O trabalho com fotografias sobre reflexão especular e difusa foi realizado 

porque durante as explicações orais dos estudantes sobre a confecção da câmara 

escura a palavra reflexão apareceu no lugar da propagação retilínea da luz 

mostrando ser uma palavra que precisaria ser entendida com um conceito físico 
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específico e, não uma palavra genérica quando não se tem outra coisa para utilizar 

na explicação. 

Os mapas conceituais realizados pelos grupos para o trabalho da câmara 

escura, apesar de se aproximarem pouco das características do mapa conceitual de 

Moreira (2010), serviram como instrumento de aprendizagem e fixação das relações 

entre a câmara escura e as aplicações tecnológicas associadas a ela. Os conceitos 

de Óptica que apareceram nelas ocorreram em decorrência das explicações em sala 

e dos mapas conceituais iniciais do conteúdo. Disso, os estudantes passaram por 

um processo de aquisição de conceitos físicos e o entendimento deles foi trabalhado 

continuamente. 

Na Atividade 1, o texto descritivo das telas ‘A Caverna’, verifica-se que os 

aspectos que mais chamaram a atenção destas turmas foram: os horários diferentes 

(manhã e tarde), a reflexão em certas partes da imagem retratada e os próprios 

objetos/estruturas/detalhes na paisagem retratada. A Tabela 4 apresenta os termos, 

palavras e expressões utilizadas pelos estudantes para explicar as telas. Trinta e um 

estudantes postaram esta Atividade 1. Relembrando, foram realizadas três 

atividades 1- Descrição das telas ‘A Caverna’, 2 – Questionário, 3 – Fotografias 

Contextualizadas. 

 

 

 
Tabela 4 - Descrição das telas ‘A Caverna’– P.D., Pinhais-PR, abr/jul 2015 

OBSERVAÇÕES TURMAS 2° A, B, C e D  (31 postagens) 

Horários diferentes  16 
Uso de reflexo, reflexão, luz ≠ reflexão, 
reflexão difusa e especular 

16 

Imagens representam o mesmo lugar 8 
Apenas observações sobre 
objetos/estruturas/detalhes da paisagem 

7 

Marés 6 
Usou iluminação/luminosidade 5 
Citou efeito claro-escuro/ contraste luz -
escuridão 

8 

Sombras 3 
Relacionou tinta à óleo com o brilho 3 
Usou ‘na foto’ 2 
Usou ‘profundidade’ 2 
Usou ‘ângulo’ 2 
Usou ‘posicionamento do pintor’ 2 
Usou ‘movimento do Sol, sombra por causa 
da luz solar’ 

2 
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Usou imagens de locais diferentes, tinta à 
óleo da profundidade, feixe de raios de luz, 
superfície irregular para definir paredes da 
caverna, propagação retilínea da luz, corpos 
iluminados 

1 estudante para cada um dos termos 

Fonte: Autoria própria 

 

 

Depois da retomada do conceito de reflexão, este apareceu de forma correta 

nas observações da Atividade 1 e outros termos apareceram, como profundidade e 

ângulo que provavelmente estão ligados ao manuseio de máquinas fotográficas e 

celulares com câmera. Um estudante, apesar do título das obras estar bem explícito, 

ainda ficou em dúvida se realmente era o mesmo local. Outros dois produziram o 

texto deixando claro que entenderam que as imagens eram fotografias tiradas do 

local e não telas feitas por um pintor. 

Com uma incidência cada, na última linha da Tabela 4, três termos 

relacionados diretamente com o conteúdo de Óptica apresentado foram 

mencionados para explicar os conceitos de Óptica das imagens analisadas (raios de 

luz, propagação retilínea da luz e corpos iluminados). 

Outras palavras foram contraste, iluminação e luminosidade que foram 

utilizadas para explicar o efeito claro-escuro (chiaroscuro). Estas palavras fazem 

parte do vocabulário comum de alguns estudantes nas expressões orais e escritas.  

 

Estudante 
Resposta da Atividade 1 – Descrição das telas ‘A Caverna ‘ de Joseph 

Wright. 

Estudante R.U. 

Caverna - A uma obra de Joseph Wright, que ao meu ver ele quis mostrar a 
mesma caverna em horários do dia diferentes, mostrando reflexos, a maré 
subindo, a reflexão que entra na caverna, sombras e tudo mais que faz a 
imagem ficar mais real de um jeito surpreendente. 

Estudante E. G 

Na imagem de Joseph diz que é a mesma caverna, mas estão apenas 
pintadas em horários diferentes. Na primeira imagem a caverna parece 
pequena, já na segunda imagem a caverna parece que esta maior, acredito 
eu que é por causa da tinta que ele usou, a tinta óleo é brilhante, então isso 
pode dar um aspecto de que a caverna está maior. 

Estudante A. S. 

Oque chama mais atenção e a diferença de tamanho pela iluminação , 
também tem os detalhes no chão chamam bem atenção pelo fato da 
iluminação da segunda imagem fazer com que os detalhes no chão não 
apareçam , parece que a segunda imagem e mas funda também . O fato da 
primeira imagem ter sido tirada cedo faz com que a iluminação faça que 
tenha mais detalhes e a segunda mas para o final da tarde faz com que os 
detalhes desapareçam e faz com que fique mas funda. 

Estudante G. A. S  O que mais chama atenção nas imagens é a luz e a reflexão sobre a água 
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da segunda imagem e a luz sobre as cavernas. Podemos observar que na 
primeira imagem que há a reflexão difusa ,ou seja, um feixe de raios de luz 
paralelos(originado do Sol) vindos da entrada da caverna se propagam lá 
dentro e incidindo sobre a superfície irregular das paredes e teto, fazendo 
com que o feixe de luz se espalhe sobre todas as direções da caverna. 

Já na segunda imagem podemos observar que um feixe de raios de luz 
paralelos (originado do Sol) vindos da entrada da caverna se propagam 
sobre a mesma incidindo sobre a superfície plana e polida da água fazendo 
com que pelo menos parte do feixe de luz retorne a caverna mantendo seu 
paralelismo, trazendo a imagem da caverna refletida sobre a água. 

Estudante P. F 

A primeira imagem é a Reflexão especular por que a luz incide na 
superfície da caverna e conseguimos ver a imagem nitidamente. 
Já na segunda imagem está presente a Reflexão difusa por que os raios 
solares incide na superfície da caverna de modo irregular onde não 
conseguimos identificar a imagem. 

Estudante I.A 

No meu ponto de vista, está obra de Joseph Wright me lembra muito oque 
o filósofo Platão diz sobre a humanidade que nós vivemos em uma caverna 
aonde nada é real vivemos de ilusão. Mas como este não é o caso, ali 
temos uma amostra clara de como podemos usar sombras e a luz do sol. O 
que me chama mais atenção é a beleza e a mudança que ocorre em 
determinadas horas do dia, e como ele soube usar isto a seu favor.O que 
eu percebo que ele quis nos mostrar é como nós e todas as coisas somos 
diferentes em determinados momentos da vida. 

Estudante M. E 

Olhando pela primeira vez, você percebe que as duas imagens são iguais, 
mas elas tem contrastes diferentes. O que já vimos e a questão de horário 
e luminosidade, uma parece ser 10 da manhã e a outra o por do sol. O 
reflexo da agua são diferentes pela claridade do ambiente. 
E também temos a impressão de profundidade imposta pelo pintor em seu 
quadro e outros pequenos detalhes. 

Estudante L 

A imagem está em dois ângulos diferentes, a primeira foto esta mostrando 
mais a parte de fora, por exemplo conseguimos observar a montanha as 
pedras e o chão e a água está mais baixa podemos ver o céu, a segunda 
imagem a foto mostra mais o interior da caverna a água esta mais alta, o 
sol está menos aparente. chama atenção o fato de ser a mesma foto mas 
parecer outra pelos os ângulos diferentes informação um ângulo pode 
mudar bastante uma foto. 

Estudante Gz. 

Essas imagem representa o movimento do Sol, a sombra por causa da Luz. 
O que mais Chamou atenção q um Ta mais claro e o outro mais escuro, por 
causa da Luz. As informação eh q em umas das imagens a luz bateu mto 
bem dentro da caverna e a outra nem tanto, a outra como o Sol se moveu e 
A pela a parede der sólida e escura não atravessa a luz. 

Estudante Br. 
As duas cavernas são corpos iluminados e convergente. a luz do sol chama 
mais a atenção 

Estudante Ca. 

Minhas impressões assim que eu observei as duas imagens, os primeiros 
detalhes que vi foram as diferenças entre os lugares. Confesso que fiquei 
em dúvida se as duas imagens foram tiradas no mesmo local, ou se são 
duas cavernas diferentes. Isto por quê a imagem ao lado esquerdo possui 
algumas pedras e digamos que "um piso" antes do rio. Já a imagem ao lado 
direito, o rio cobre totalmente a imagem da caverna, sem o piso e as 
pedras. Dessa forma, acabei percebendo que a imagem da esquerda foi 
tirada mais próxima a entrada da caverna e a da direita foi tirada com mais 
distância. Porém, ainda tenho dúvidas se são ou não a mesma caverna. 
Agora em relação aos detalhes, a primeira coisa que pude notar foi o efeito 
do ambiente produzido pelo autor. A imagem esquerda temos um ambiente 
claro, mas com uma mistura de um efeito escuro dentro da caverna, 
tornando-se semelhante com um "nascer do sol". Ao lado direito, temos um 
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ambiente mais escuro e com pouca luminosidade, totalmente diferente da 
imagem esquerda, tornando-se semelhante com uma "tarde ensolarada". 
Das imagens, eu posso tirar em principal quesito os efeitos. Realmente o 
efeito da imagem esquerda é impressionante, principalmente em questão 
da luminosidade do ambiente. Isso acabou tornando a imagem bem viva. 
Na direita, o ambiente já é mais escuro, com pouca luminosidade e com um 
efeito de filtro mais envelhecido. Enfim, apesar das imagens serem bem 
diferentes, elas podem transmitir a mesma mensagem: o contraste entre a 
luz e a escuridão, elementos importantes em pinturas de paisagens e 
retratos 

 
Quadro 4 - Transcrição das descrições das telas ‘A Caverna’ de Joseph Wright postadas pelos 
estudantes do P.D. 
Fonte: P.D., 2015. 

 

Na Atividade 2 (Questionário), quarenta estudantes responderam as 

questões sobre Revolução Industrial e Iluminismo. A diferença com o Projeto Piloto 

foi que nas turmas definitivas as respostas foram mais mecânicas e resumidas, 

claramente recortes de locais na internet onde fizeram a pesquisa e não houve 

comentários inspirados por estas questões como ocorreu com as primeiras turmas 

analisadas. 

No Projeto Piloto, trinta e três estudantes divididos em grupos realizaram 

fotografias nas próprias dependências do colégio que reproduzissem as telas da 

caverna e puderam tirar dúvidas quanto à confecção da imagem. Nas turmas 

definitivas, esta parte foi removida, mas eles exercitaram a realização de fotografias 

com o trabalho sobre reflexão. Neste momento tiraram suas dúvidas com relação ao 

ato de fotografar algo específico. 

Sendo assim, na Atividade 3 alguns utilizaram a experiência do trabalho 

sobre reflexão para realizar suas fotografias contextualizadas. Metade dos grupos 

realizou a fotografia sem muita intenção de usar um efeito especial ou mesmo a 

ideia do claro-escuro. Esta atividade em números esta descrita na Tabela 5 a seguir. 

Verifica-se que 56,5% das fotografias contextualizadas apresentam como 

tema: história local ou História. Nos relatos dos estudantes foi mais fácil fotografar e 

pesquisar algo na região onde mora/estuda ou locais que frequenta com a família. 

Contudo, esbarraram na falta de informação para pesquisa na internet. Os 39,1% 

que escolheram o tema tecnologia não apresentaram a mesma dificuldade em 

encontrar as informações sobre o objeto de sua fotografia contextualizada. 
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Tabela 5 -  Fotografia contextualizada, P.D., Pinhais-PR, abr/jul 2015 

Número de fotografias 23 

Fotografias postadas no Edmodo (10 de 23) 10 
Fotografias postadas somente no Edmodo (3 de 10) – 
sem apresentação e exposição no hall  

3 

Fotografias por e-mail (1 de 23) 1 
Tema Tecnologia 9 
Tema História Local / História 13 
Tema Ciência 1 

Fonte: Autoria própria 

 

 

O trabalho de um grupo foi considerado como tema Ciência. Este grupo fez 

a apresentação oral e enviou a fotografia por e-mail, e não apresentou versão 

impressa do trabalho. Este grupo escolheu como objeto a lata de lixo (Figura 32) 

utilizada nas salas de aula. O grupo pesquisou desde os materiais utilizados para 

produzir lâminas de metal que serão comercializadas para a produção das latas, a 

distribuição para diversos segmentos industriais, o uso destes segmentos para 

necessidades específicas, a compra dos produtos acondicionados nelas e, 

finalmente, o descarte e reciclagem do objeto pelo consumidor final, no caso, a 

escola que comprou tinta vendida neste recipiente e reciclou utilizando como cesto 

de lixo nas salas. Este trabalho em particular levou a uma conversa com o colega da 

disciplina de Arte, que apontou como classificação desta fotografia o movimento de 

arte conceitual. 
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Figura 32 - Trabalho 2A_G3: Lata de lixo 
Fonte: P.D., 2015 

 

A arte conceitual surge nas discussões e produções acerca da arte e da 

fotografia ao longo do século XX. Nesse momento, a arte buscou “se impregnar de 

certas lógicas (formais, conceituais, de percepção, ideológicas ou outras) próprias à 

fotografia” (DUBOIS, 2011, p.253).  Dubois (2011) explicou que Marcel Duchamp foi 

o precursor deste movimento. Ele propôs uma arte baseada “na lógica do ato, da 

experiência, do sujeito, da situação, da implicação referencial” (DUBOIS, 2011, 

p.254) que é a lógica da fotografia. Segue ainda dizendo que: 

 

A arte de Duchamp e a fotografia têm em comum funcionarem, em seu 
princípio constitutivo, não tanto como uma imagem mimética

16
, analógica, 

mas, em primeiro lugar como simples impressão de uma presença, como 
marca, sinal, sintoma, como traço físico de um estar-aí (ou de um ter-
estado-aí): uma impressão que não extrai seu sentido de si mesma, mas 
antes da relação existencial – muitas vezes opaca – que une ao que a 
provocou (DUBOIS, 2011, p.254). 

 

                                            
16

 Vem da palavra mimese que significa imitação. Cópia. (DICIONÁRIO..., 2015). 
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Considerando a arte conceitual, um novo olhar surgiu sobre as produções de 

alguns grupos, pois ela trata justamente de significados que só existem para quem 

partilha as mesmas ideias, pertence ao mesmo contexto. Objetos desconhecidos e 

significados não compartilhados tornam as representações sem sentido.  

As fotografias produzidas foram realizadas buscando colocar o objeto no 

centro da fotografia e condições de iluminação natural que favorecessem a 

explicitação do objeto (Figura 33). Uma utilizou a reflexão para realçar o objeto 

(Figura 34), uma luz artificial para produzir realce (Figura 35), uma fotografou em 

ângulos de visão diferentes (Figura 36), um usou enquadramento diferente (Figura 

37), um tentou provocar um efeito tirando a fotografia do objeto (uma geladeira) 

refletido na tela de um celular (Figura 38).  

 

 

 

 

Figura 33 - Trabalhos 2B_G8, 2B_G3 e 2A_G5: Guarda-roupa, Casa de Ipiranga, Araucárias 
Fonte: P.D., 2015 
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Figura 34 - Trabalho 2D_G3: Caneta de formatura 
Fonte: P.D., 2015 

 

 

Figura 35 - Trabalho 2D_G10: Videogame 
Fonte: P.D., 2015 
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Figura 36 - Trabalho 2D_G8: Rádio relógio 

Fonte: P.D., 2015 

 

 

Figura 37- Trabalho 2A_G7: Igreja de Nossa Senhora da Boa Esperança 
Fonte: P.D., 2015 

 



114 

 

 

Figura 38 - Trabalho 2D_G1: Geladeira refletida no celular 
Fonte: P.D., 2015 

 

5.3.3 Analisando os dados 

 

 

O ponto de partida para se chegar à utilização da plataforma Edmodo foi a 

introdução à Óptica. Foi no conteúdo da disciplina que se mostrou para os 

estudantes, a necessidade de outros meios de interação, além da sala de aula. E 

que no caso da temida Física, este seria um espaço a mais para tirar dúvidas e 

entrar em contato com o conteúdo de forma diferente. Isso porque: 

 

Atualmente, com o advento dos AVEA livres, ganhamos potencial e cinética 
com outras ferramentas das TIC. Além de propiciar uma rápida difusão de 
material didático e de informações de interesse para pais, professores e 
estudantes, as TIC permitem, entre outras possibilidades, a construção 
interdisciplinar de informações produzidas individualmente ou em grupo; o 
desenvolvimento colaborativo de projetos por grupos geograficamente 
dispersos; bem como a troca de projetos didáticos entre professores das 
mais diferentes regiões do País (BRASIL/MCT, 2000 apud ABBEG, 2009, 
p.52). 
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Logo no início da introdução dos conceitos de Óptica, por meio de mapas 

conceituais, notou-se que o fato de organizar o conteúdo desta forma provocou certa 

agitação, pois as turmas utilizaram os mapas conceituais anteriormente na disciplina 

de Filosofia. Os estudantes ficaram na expectativa do que seria colocado nos mapas 

(só conceitos, só fórmulas) e se eles teriam que utilizá-los para avaliações. A 

questão do que será cobrado na avaliação e como, é uma preocupação permanente 

dos estudantes. Entretanto, no momento de realizar a avaliação esta preocupação 

não se confirma. Muitos deixam de fazer ou entregar atividades e avaliações sem ter 

um motivo específico.  

Disso a primeira contribuição foi na organização do pensamento por meio 

dos mapas conceituais que foi analisada na confecção dos mapas para o 

experimento da câmara escura. Este também contribuiu, pois durante as 

apresentações as dúvidas e os conceitos equivocados puderam ser esclarecidos.  

Qual a extensão desta contribuição foi outro questionamento; este só pode 

ser respondido parcialmente. Percebeu-se que em outros trabalhos, do trimestre 

seguinte, os estudantes mostraram-se mais objetivos e organizando melhor suas 

apresentações, orais e escritas. Principalmente aqueles poucos que tem o hábito de 

manter seus estudos em dia. Possivelmente ainda observe no próximo trimestre 

outros frutos deste projeto. 

Investigando a compreensão dos conceitos básicos de Óptica mediados por 

uma plataforma de mídia social (Edmodo) e utilizando a observação de telas de 

Joseph Wright entendeu-se, das práticas e atividades desenvolvidas, que os 

conceitos foram trabalhados em um ritmo diferente e com mais tempo para tirar 

dúvidas. A plataforma serviu como meio de comunicação entre aluno-professor e 

professor-aluno. Ainda está sendo utilizada por alguns estudantes para interagir com 

a professora. Outros estudantes têm o aplicativo no celular e acessam a plataforma 

por ele. E Joseph Wright foi um elemento inesperado e que estimulou a criatividade 

de alguns na hora de realizar as fotografias contextualizadas.  

Constatou-se que a observação das telas ‘A Caverna’ testou novamente a 

concentração nos detalhes e como um jogo de sete erros prendeu a atenção dos 

estudantes que tentavam encontrar os conceitos básicos de Óptica para poder 

descrevê-los. Percebeu-se que o vocabulário utilizado, e que prevaleceu, foi o do 
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cotidiano do estudante. Esta passagem da oralidade para a escrita ainda é para 

muitos uma questão complicada e difícil de ser executada. E os conceitos de Física 

foram substituídos por palavras que, para o estudante, representam sinônimos. 

Lembrando que desde o início do conteúdo de Óptica os estudantes do 

projeto Definitivo puderam treinar sua observação e análise de detalhes com as 

obras citadas na seção 5.2. E, com base nisso, acreditou-se que no momento de 

expressar oralmente e por escrito as explicações teriam maior fluência, o que 

aconteceu para a parte oral, mas não para a parte escrita.   

Outro questionamento foi como os estudantes demonstram sua leitura da 

realidade, após o contato com as obras de Joseph Wright e mediado pela plataforma 

de mídia social. A escolha dos estudantes para a realização das fotografias 

contextualizadas evidenciou a influência que o contato com o pintor, e seu contexto 

histórico, alcançou.  Os grupos aprofundaram suas pesquisas com relação à história 

do objeto/lugar escolhido para ser representado. Buscaram aplicar conceitos de 

Óptica para realçar a imagem produzida (sombra, propagação retilínea da luz, 

reflexão). 

Após a aplicação das atividades propostas para este trabalho, outra 

atividade (Tabela 6) aconteceu para entender melhor o que realmente ficou desta 

experiência nas formas de discurso do estudante. Pediu-se que em trios, os 

estudantes escolhessem e observassem três fotografias contextualizadas feitas 

pelas turmas para comentar e comparar com telas de Joseph Wright. Com esta 

produção de texto buscou-se responder se eles percebem os conceitos de Óptica 

nas fotografias e telas e quais são eles. Um total de noventa e cinco estudantes 

realizaram esta observação e produção textual. Três individualmente, sete em 

duplas, vinte e dois em trios, como pedido, e um grupo de quatro estudantes. Foram 

produzidos trinta e cinco textos. Eles observaram os efeitos da reflexão, iluminação 

(Sol e artificial), semelhança com as telas de Joseph Wright, meios ópticos e 

objeto/local centrado. E oito produções textuais não apresentaram conexões com 

Óptica, apenas descreveram os locais ou lembraram a história do local. 
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Tabela 6 - Atividade de verificação, P.D. , Pinhais-PR, 28/jul/2015 

OBSERVAÇÕES TURMAS 2° A, B, C e D  (35 textos) 

Fenômeno reflexão 26 
Iluminação (natural, Sol, artificial) 11 
Semelhança com as telas de Joseph Wright 7 
Sem conexão com a Óptica ou não observou 
relação 

8 

Tema/objeto centrado 6 
Meios ópticos  6 
Sombra  4 
Corpos luminosos e iluminados 4 
Ângulos dos raios 4 
Princípios da reversibilidade e da propagação 
retilínea 

3 

Direcionamento proposital da luz 2 
Tentativa de comparação confusa 3 
Sugestão de efeito para as fotografias 
observadas 

2 

Tipos de raios (convergente, divergente) 1 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

Pensando na intenção da prática que era provocar uma explicação baseada 

nos conceitos introdutórios de Óptica Geométrica, entende-se que houve êxito. As 

descrições não foram ricas em detalhes e demonstram uma habilidade fraca para 

produção textual, mesmo assim a Óptica apareceu. Mesmo depois das primeiras 

atividades propostas, os conceitos trabalhados e exercitados por eles se mantiveram 

nas expressões textuais. 

 

 

5.4 QUESTÕES DA MATRIZ DIALÓGICA PROBLEMATIZADORA 

 

 

A Matriz Dialógica Problematizadora contribuiu para sistematizar as 

reflexões e perceber o alcance dos direcionamentos do planejamento de atividades. 

Na sequência, as questões da matriz foram respondidas, enumeradas e enunciadas, 

como no Quadro 2. Algumas questões foram agrupadas por apresentarem respostas 

semelhantes ou complementares. 

1 – A) Que contribuições as obras de Joseph Wright e  seu entendimento da 

Ciência de sua época podem trazer para o estudo de Ciências hoje? 
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As questões sobre Revolução Industrial e Iluminismo despertaram o 

interesse dos estudantes. Isso foi observado nas interações nas aulas em que o 

pintor foi apresentado. Eles lembraram o conteúdo visto na disciplina de História. 

Algumas questões sobre movimentos sociais e relações de poder vieram à tona por 

causa das aulas de Sociologia. As questões sobre poluição gerada pela 

industrialização. E, também, a questão da reviravolta da valorização do trabalho 

manual que foi marginalizado na Revolução Industrial. 

As telas, da série ‘À luz de velas’ de Joseph Wright, mostram como o pintor 

considerava importantes às descobertas de Ciências, tanto que ele imortalizou em 

suas obras estas cenas. A Arte possibilita que através dos tempos, as pessoas 

continuem a maravilhar-se com estes fragmentos da cultura da humanidade e 

desperta o interesse em saber como as coisas aconteciam nestes momentos 

importantes. Para Gomes, Giorgi e Raboni (2011) a Física tem o mesmo potencial 

da Arte. 

 

Pode-se dizer que arte é a manifestação de ideias e filosofias, a 
representação do mundo da forma como cada um o vê, utilizando um 
talento peculiar e individual. A física, sendo uma das ciências mais antigas 
da história humana, também é arte!... Ela tem o talento de escrever e pintar 
como o universo funciona, através de sua própria essência, ao transmitir leis 
e conceitos da natureza, instigando-nos a interagir com ela e a entendê-la 
(GOMES; GIORGI; RABONI, 2011, p. 4402). 

 

Reis, Guerra e Braga (2006) completam este pensamento quando 

responderam a questão: 

 

Será possível aproximar dois campos aparentemente tão distintos quanto a 
ciência e a arte? Na realidade, as aproximações entre esses dois campos 
do conhecimento são bem maiores do que se imagina habitualmente. As 
concepções artísticas e científicas são coerentes, levando a interpretações 
semelhantes a respeito do funcionamento do universo. Artistas e cientistas 
(ou filósofos naturais) percebem o mundo da mesma forma, apenas 
representam-no com linguagens diferentes (REIS; GUERRA; BRAGA, 2006, 
p. 72). 

 

1 – B) Como o estudo dos princípios introdutórios de Óptica pode ser 

potencializado com as telas de Joseph Wright? 2 – A) Nas telas de Joseph Wright, 

quais aspectos de Óptica podem ser trabalhados? 2 – B) Os princípios básicos de 
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Óptica observados nas telas são suficientes para a aplicação dos mesmos em uma 

atividade direcionada sobre Óptica? 

As telas utilizadas para observação (A Caverna) e as outras telas de Joseph 

Wright apresentadas fornecem exemplos dos princípios e conceitos básicos de 

Óptica como Princípio da Propagação Retilínea, reflexão, uso de sombras (com a 

técnica chiaroscuro), fontes luminosas. E destes conceitos explícitos outros 

implícitos e/ou relacionados podem ser explicitados (refração, Princípio da 

reversibilidade da luz, meios ópticos,...). Ser suficiente em conceitos neste trabalho 

significa, além de ter conceitos explícitos, potencial de conduzir a outros que se quer 

trabalhar e, desta forma, os conceitos nas telas são suficientes. 

Considera-se que suas telas têm este potencial de despertar curiosidade e 

encanto, justamente por usar algo aparentemente básico como tinta, mas de 

manipulação complexa. Os estudantes (50% deles) perceberam a dificuldade em 

encontrar ou colocar um efeito específico de Óptica nas fotografias que realizaram e, 

o fato do pintor ter proporcionado estes efeitos apenas com tinta, levou os 

estudantes a admirar um pouco mais a pintura e desenho em geral. As obras 

(litogravuras) de Maurits Escher foram as primeiras a impressioná-los, bem como o 

trabalho fotográfico que Abelardo Morell realizou nos quartos de hotel pelo mundo 

utilizando o Princípio de propagação retilínea da luz na câmara escura. Assim, não 

apenas as obras de Joseph Wright apresentadas trazem elementos suficientes para 

serem utilizados em atividades de Óptica com este conteúdo introdutório. 

1 – C) Que aspectos da plataforma de mídia social – Edmodo – podem 

possibilitar uma melhor apresentação do contexto histórico e telas de Joseph 

Wright? 

A plataforma disponibiliza os links, imagens, vídeos e arquivos de texto 

referentes ao que se quer tratar. Nesse sentido, plataforma funciona como um 

facilitador para os instrumentos de aprendizagem. Pode-se pensar na ‘melhor 

apresentação’ no sentido da parte visual e de disponibilidade de recursos e, por este 

aspecto, a plataforma melhora a apresentação. 

Contudo, do ponto de vista da utilização que o estudante faz, a questão é 

mais subjetiva. O estudante estará longe do professor e decidindo se vai ou não 

abrir um link com aquele conteúdo; se o estudante quer ou não observar aquela 
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imagem; se, ele quer interagir no ambiente virtual, com colegas e professores 

utilizando os instrumentos disponibilizados. Os recursos disponíveis só melhoram 

apresentação se quem for utilizar considerar que o que foi disponibilizado é 

interessante. 

1 – D) Que tipo de leitura o estudante faz no primeiro contato com as obras 

de Joseph Wright? 4 – A) Que aspectos das telas de Joseph Wright são mais 

facilmente observados pelos estudantes? 

No primeiro contato com as obras do pintor os estudantes tiveram dúvidas 

se eram telas ou fotografias. Boa parte apostou que fossem fotografias e ficaram 

admirados com o fato de serem pinturas. O realismo nas pinturas de Joseph Wright 

impressionou todas as turmas. Com as telas da caverna, a questão foi se elas eram 

pinturas do mesmo local. Apesar dos títulos das obras estarem presentes em todas 

as telas nos momentos que foram apresentadas e comentadas, ainda assim, 

consideraram que era apenas um título que não representava uma especificação do 

local. E tentaram convencer a professora que, pelas suas observações, os locais 

eram diferentes e não apenas o turno, manhã e tarde, também explícitos nos títulos. 

Eles observaram mais facilmente a diferença de turno, a reflexão nas superfícies, 

observaram os objetos/estruturas/detalhes da paisagem, a maré, a 

iluminação/luminosidade e o efeito claro-escuro (contraste luz–escuridão). Os 

indícios de aprendizagem apareceram nestes momentos de discussão das obras e 

nas respostas aos questionamentos sobre a realização das fotografias 

contextualizadas durante as apresentações. Todos os grupos responderam como 

realizaram sua fotografia e como tentaram evidenciar o objeto/local que escolheram 

para pesquisar. E, assim, detalhes de suas produções foram evidenciados pelo 

grupo. 

No momento das apresentações, estes detalhes foram evidenciados 

mediante questionamentos feitos pela professora. Os primeiros grupos responderam 

as perguntas e os próximos adaptaram seus discursos para responder de antemão 

as perguntas feitas aos outros grupos sobre a Óptica na imagem produzida. Alguns 

de forma mais clara que outros. Como Mortimer (2000) evidenciou, no processo, o 

professor de Física deve procurar conduzir esta convergência do que ele entende 

como a apresentação do trabalho e o que o estudante imaginou que fosse. 
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2 – C) O quanto a plataforma de mídia social – Edmodo –  pode facilitar o 

desenvolvimento dos conteúdos de Óptica? 3 – B) Um conteúdo de Óptica 

enriquecido com uma plataforma de mídia social realmente alcança melhores 

resultados do que quando é apresentado em uma metodologia simplesmente 

expositiva, verbalística em sala de aula? 3 – D) Que interações o estudante realiza 

no Edmodo e que não realiza em sala de aula? 

Na plataforma tem-se a possibilidade de disponibilizar uma quantidade e 

variedade de materiais e links complementares que em sala de aula não é possível. 

Os instrumentos de aprendizagem, desta maneira, são multiplicados. Porém, não 

são todos os alunos que valorizam a disponibilidade a outros materiais. 

Materiais foram disponibilizados na Biblioteca do Edmodo, alguns vistos em 

sala de aula e outros para quem precisasse de apoio nas tarefas. E no final das 

atividades propostas da pesquisa quatro enquetes foram realizadas via Edmodo. 

Quanto à utilização da Biblioteca, 67% não utilizaram este recurso. 

 

 

Gráfico 4 - Enquete Utilização da Biblioteca do Edmodo 
Fonte: Autoria própria 

 

O estudante de Ensino Médio, em geral, não tem o hábito de estudar por 

este tipo de material. O estudante possui o livro texto daquele ano e se o professor 

disponibiliza outros materiais, mesmo que para reproduzir no colégio, ele geralmente 

não faz uso.  

Assim, poucos utilizaram a biblioteca do Edmodo ou verificaram os arquivos 

e links postados. Aqueles que fazem deixam seus comentários trocando ideias, 

escrevendo que gostaram do conteúdo dos links (ou clicando no ícone curtir, como 

sim 
33% 

não 
67% 

Você utilizou a Biblioteca do Edmodo para baixar ou 
visualizar as aulas e materiais disponíveis como material 

de apoio? 
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no Facebook), pedindo sugestões de outros, tirando dúvidas quando não 

entenderam alguma coisa. 

 

 

Figura 39 - Interação estudante - professor mediada por Edmodo. 
Fonte: EDMODO, 2015 

 

Verificou-se que o tipo de metodologia não influenciou estas turmas, a 

plataforma por si só não potencializou a aprendizagem do conteúdo de Óptica; ela 

serviu de ponte para consultas sobre o conteúdo das aulas e do trabalho que 

deveria ser realizado, mas não de forma intensiva. O diferencial foi realmente o 

pintor e o contexto histórico. Porém, o forte da plataforma é a promoção das 

interações com professor, entre estudantes e na própria plataforma.  

Abordagens metodológicas diferentes funcionam em contextos e grupos 

específicos. E, por vezes, com o mesmo grupo, em um momento funciona e em 

outro não. O professor vai transitando entre metodologias para chegar a um número 

razoável de interações e participações nas atividades, no processo de ensinar Física 

e buscar minimizar o fracasso escolar na disciplina. 

Em Física são utilizados simuladores, games, planilhas, wikis, aplicativos de 

celulares, AVEA, e uma gama de outras possibilidades dentro das TIC para 

potencializar seus conteúdos (ABEGG, 2009; DANTAS et al, 2014; MARTINS; 

FIOLHAIS; PAIVA, 2003), contudo quando se inicia com uma tecnologia nova o 

estudante precisa de tempo para adaptar-se a ela. Isso foi observado nesta 

pesquisa. Com o tempo, a plataforma torna-se algo natural para aquele estudante 

que teve interesse em interagir com ela desde o começo e, o estudante a utiliza toda 

vez que precisa de auxílio do professor. 
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Figura 40 - Link Notificações: Visualização rápida das interações 
Fonte: EDMODO, 2015 

 

Considerando uma aula expositiva e sem elementos diferentes que 

despertem sua curiosidade, em sala de aula, boa parte dos estudantes pergunta 

pouco ou não pergunta. Já na plataforma o mesmo estudante se vê livre dos olhares 

dos seus pares e interage com o professor, fazendo perguntas, postando links que 

julga que o professor vai se interessar, tentando conversar com o professor sobre 

Física. Apesar de não ser o comportamento da totalidade dos estudantes, alguns 

aproveitam mais a plataforma que outros, bem como a oportunidade de interagir 

com o professor em um ambiente de acesso ilimitado a informação. É o local no qual 

ele pode mostrar o seu interesse real pelos assuntos da disciplina sem ser rotulado 

pelos colegas. 

2 – D) Que palavras o estudante utiliza para explicar Óptica? No decorrer do 

desenvolvimento das aulas de Óptica há mudança no vocabulário dos estudantes? 

Ele expressa seus conhecimentos prévios com palavras que julga serem 

adequadas para explicar os fenômenos, usa termos redundantes, e faz uso de 

repetição de conceitos vistos, mas não compreendidos. No projeto Definitivo, o 

vocabulário dos estudantes foi se revelando nas apresentações dos primeiros 
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trabalhos do conteúdo de Óptica (câmara escura e reflexão). E, no decorrer das 

atividades, algumas palavras equivocadas foram substituídas pelos termos de 

Óptica que explicam os fenômenos. Esta verificação da utilização correta foi 

realizada no momento de descrever ou analisar as fotografias produzidas por eles e 

pelos colegas nos exercícios de observação em grupo, feito no começo do 2° 

trimestre (Tabela 6).  

3 – A) Partindo de uma atividade sobre o contexto histórico das produções 

de Joseph Wright, de que maneira o uso da plataforma pode melhorar ou auxiliar 

nas questões interáreas Física – História e Arte? 4 – C) Como a plataforma Edmodo 

estabelece relações diferenciais de ensino aprendizagem? 

O diferencial, como foi explicitado acima, é a utilização de algo inesperado e 

com um contexto que faça a ponte com outros conhecimentos adquiridos pelo 

estudante ao longo de sua trajetória escolar. Independente das áreas que se 

escolha, tratar com atividades diversificadas, colocar a disposição o material de 

apoio é fundamental. Procurar utilizar os materiais que o estudante tem a sua 

disposição também. Buscar no próprio livro texto ou em livros que o estudante tenha 

acesso opções de abordagens diferentes colabora para que ele não se sinta fora do 

processo, se este não tiver acesso a computadores, celulares ou internet.  

Disponibilizar seu tempo para colocar o estudante sem acesso em contato com a 

plataforma e suas aplicações também faz parte do diferencial. Uma coisa só não 

resulta em diferencial, as ações em conjunto sim. 

4 – B) Como os princípios de Óptica são utilizados pelos estudantes para 

produzir suas imagens contextualizadas? 

Responder a esta questão é algo complexo, pois a maioria deles usa de 

forma inconsciente os conceitos de Óptica. Quando se conduz perguntas sobre a 

confecção das fotografias o estudante acaba por seguir as observações do 

professor, tentando compreender se o que está sendo dito tem haver com o que ele 

fez para produzir a fotografia. Ás vezes ele concorda e ás vezes ele mesmo não 

entende por quais caminhos seguiu para chegar àquela produção. Ás vezes adapta 

sua resposta de acordo com a explicação de um colega. Ou, ainda, só percebe o 

que fez pela explicação do colega. 
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A câmera fotográfica esta em seu celular e com ela o estudante fotografa o 

que quiser a sua volta. Procura a posição perfeita, a luz e utiliza os recursos do 

celular para melhorar o que fotografou. Uma parte dos grupos apenas fotografou e 

não colocou uma intenção nisso. Provavelmente por ser tão natural hoje fotografar 

objetos e pessoas com uma câmera no bolso o dia todo. 

4 – D) Os estudantes demonstram uma integração melhor nos grupos e 

entre grupos nos trabalhos propostos utilizando a Arte e as TIC? 

O que se notou é que eles realizaram as atividades que deveriam ser 

postadas no Edmodo de maneira cooperativa. Tanto os membros de um grupo 

quanto os colegas em outros grupos cooperaram entre si para as postagens. Um 

estudante com computador, celular e acesso a internet disponibilizava estes meios 

para que o outro pudesse realizar suas atividades e postá-las ou, ainda postava para 

o colega e colocava o nome e número do colega. Os estudantes que trabalham 

puderam contar com este auxílio dos seus colegas. Sendo assim, eles 

demonstraram uma integração nos grupos e entre grupos. 

Destarte, não se pode deixar de registrar que o fator greve teve uma 

influência negativa na participação de parte dos estudantes. E, comparando a 

participação das turmas do Projeto Piloto em 2014 e as turmas do Projeto Definitivo 

em 2015, percebe-se isso. Infelizmente, alguns estudantes deixaram de participar de 

atividades desta (sessenta e nove estudantes) e de outras disciplinas por terem 

como certo que, independente de sua participação nas atividades e seu 

desempenho nas avaliações, em função da greve, todos seriam aprovados.  

As atividades deste projeto e as realizadas fora dele utilizando obras de arte 

não tiveram caráter avaliativo formal, pois as questões de interpretação e 

representação são complexas, e não se pode admitir que se tenha total 

entendimento dos significados que outro ser humano dá a elas e nem o controle 

sobre os processos que o levam a atingir uma meta que não foi estipulada por ele. O 

fato de o estudante aceitar participar deste jogo de interpretação e representação já 

significa um ganho no que diz respeito à aprendizagem dele. E, demonstra que o 

conjunto - Óptica, História e Arte - tem suas potencialidades. 

3 – C) Quais as potencialidades e as limitações do uso do Edmodo para os 

participantes do processo e visando o ensino de Física? 
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A potencialidade principal é a aprendizagem cooperativa. Na definição de 

Onrubia, Colomina e Engel (2010, p.209), “a aprendizagem cooperativa é 

essencialmente um processo de divisão do trabalho: os participantes concordam em 

ajudar uns aos outros em atividades dirigidas a atingir metas individuais de cada 

pessoa”. Nesta definição encontra-se a dinâmica das turmas do Projeto Definitivo. 

Os estudantes dividiram as tarefas dentro do grupo. No começo das apresentações, 

o estudante que começava a apresentar explicava que tal parte do trabalho foi 

fulano que fez, a outra beltrano e, assim a divisão das tarefas era explicita e, 

também, a desculpa para as partes ausentes do trabalho. A todo o momento as 

interações eram reforçadas. 

Aqueles com smartphones ficavam encarregados da comunicação com os 

professores em tempo real para tirar dúvidas; os estudantes que possuíam 

computadores em casa com acesso a internet ficaram encarregados de pesquisar e 

postar atividades no Edmodo; aqueles estudantes sem computador ou smartphone 

ficaram com a parte da apresentação em sala. As fotografias foram realizadas por 

câmeras de smartphones do estudante, ou emprestadas entre eles. 

A limitação principal é entender na linguagem do grupo de estudantes o que 

vai conquistar sua atenção. Em geral, as turmas foram receptivas as atividades 

propostas. Contudo, foi possível notar que algumas turmas participaram mais 

ativamente, esperando ansiosamente, pela apresentação da fotografia 

contextualizada do seu grupo. As atividades postadas no Edmodo, no primeiro 

momento, aconteceram de forma automática, no sentido de postar rapidamente e 

sair do ambiente sem nem observar o que mais ele poderia oferecer. À medida que, 

alguns deles foram instalando o aplicativo do Edmodo no celular e, perceberam que 

poderiam entrar em contato com os professores para tirar dúvidas 

instantaneamente, como acontece num bate papo de WhatsApp, começaram a 

demonstrar que as ferramentas do Edmodo que se assemelham com algo que eles 

utilizam no seu cotidiano, têm mais chances de serem utilizadas. 

Consequentemente, são ferramentas com mais potencial de interação e 

interatividade. 
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5.5 ENQUETES REALIZADAS PELO EDMODO 

 

 

Com a ferramenta Enquete pode-se elaborar perguntas para entender a 

percepção do estudante com relação ao ambiente virtual e tentar perceber como ele 

interagiu com a plataforma. Foram realizadas quatro enquetes neste sentido, uma 

sobre a Biblioteca (Gráfico 4), uma sobre a postagens de atividades, outra sobre o 

layout da plataforma com relação ao Facebook e sobre a manipulação do ambiente 

com relação ao Facebook também. 

Lembrando que Baiocchi (2012) usou o Edmodo por considerá-lo similar 

com o Facebook, contudo a autora não especificou em que pontos. Os 

questionamentos foram: será que o grupo de estudantes em questão terá a mesma 

impressão? Vai considerar de fácil manipulação em função dos aplicativos que 

conhece e usa? Uma vez que, como já foi especificado, a maioria, neste grupo, tem 

acesso a tecnologias e seus aplicativos. 

 

 

Gráfico 5 - Enquete Utilização do ambiente para trabalhos 
Fonte: Autoria própria 

 

O resultado da enquete indicou que mesmo quem não realiza postagens de 

atividade acompanha o que acontece na plataforma. Os estudantes registraram na 

enquete que têm dificuldades para realizar as postagens, mas mesmo assim 

continuam acessando. Esta pergunta foi dirigida a um grupo de estudantes 

67% 

0% 

33% 

Daqueles que fizeram a inscrição e não fizeram as 
postagens. Você não utilizou o ambiente para realizar os 

trabalhos porque... 

não entendi como fazer
as postagens

não me interessei em
responder as atividades
pelo ambiente

preferi entregar
impresso ou por e-mail
para a professora
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específicos dentro da plataforma, os que têm inscrição e não postam atividades. A 

expectativa era de uma enquete em branco, pois supostamente parte dos 

estudantes fizeram inscrição e não entraram mais na plataforma. Contudo, só 

responde enquete quem está presente no ambiente virtual. 

 

 

Gráfico 6 - Enquete comparação de layout 
Fonte: Autoria Própria 

 

Como 22% dos estudantes consideram que não se assemelha, o restante 

comprova que as plataformas têm semelhanças entre si que possivelmente estão 

relacionadas mais com as funcionalidades e manipulação delas do que apenas com 

design visual, que no Edmodo deixa a desejar, se comparado com o Facebook. 

E na enquete sobre a manipulação do Edmodo x Facebook, 80% votaram 

que manipular o Facebook é mais fácil. Esta pergunta surgiu para tentar entender o 

quanto o tempo de uso de uma plataforma pode ser relevante. Considerou-se em 

outros tópicos que o tempo de ambientação com a plataforma deveria ser maior e, 

pensando no tempo que os estudantes reservam para o Facebook e o tempo que 

reservaram para as atividades de Física entende-se que o tempo de ambientação é 

uma variável importante do processo. 

Os efeitos do uso do Edmodo demandam uma análise por um tempo maior 

que o desta pesquisa. O seu uso depende de uma mudança na cultura escolar 

buscando discutir com os estudantes sobre a necessidade social do envolvimento 

22% 

11% 

45% 

22% 

0% 

Avaliando o ambiente do Edmodo. O layout da página do 
Edmodo lembra o Facebook? 

totalmente

parcialmente

pouco

não se assemelha ao
Facebook

não tenho Facebook
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com as tecnologias e estendendo a aprendizagem cooperativa além dos muros do 

colégio. 

 

 

Gráfico 7 - Enquete comparação manipulação 
Fonte 1: Autoria Própria 

 

80% 

20% 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Ao final de uma pesquisa entendem-se como os relacionamentos 

funcionaram, porque buscar aliados em áreas parcialmente conhecidas, porque 

investir em abordagens e tecnologias diversificadas, porque insistir em uma prática 

libertadora. 

Buscar o novo revigora a prática. Diversificar exercita o pensar no futuro e 

na próxima experiência.  A dialogicidade liberta e conscientiza. Trata-se de um 

caminho de valorização dos seres e de suas formas de expressão, de proximidade 

potencialmente mediada pelas tecnologias.  

A fase de desenvolvimento desta dissertação que promoveu o “encontro” de 

Joseph Wright com os estudantes do Ensino Médio foi particularmente produtiva dos 

dois pontos de vista, discente e docente. O pintor, as obras e o contexto delas 

conseguiram movimentar o pensamento dos estudantes. A participação aconteceu 

espontaneamente. Reativou a memória de situações de ensino-aprendizagem 

vividas em outras disciplinas e em conteúdos relacionados com o contexto de 

Joseph Wright. Aconteceu, por assim dizer, um desarme com relação às 

expectativas dos estudantes sobre a Física, que deixaram de lado, como escreveu 

Zanetic (2006), a visão de disciplina de memorização de fórmulas. 

A Óptica é capaz de promover a curiosidade do estudante partindo de seus 

conceitos básicos na Óptica Geométrica - luz como energia radiante - até suas 

relações mais complexas na Óptica Física – com sua natureza eletromagnética. 

A Arte pode ser abordada de diversas maneiras dentro deste conteúdo e 

levando o estudante a experiências únicas de interação com a Física (ZANETIC, 

2005, 2006; REIS; GUERRA; BRAGA, 2005; CARVALHO; ZANETIC, 2002). A Arte 

propõe entender a Física em uma perspectiva diferente e conduz ao encontro de 

outras áreas, como a História. Esta pesquisa realizou em suas práticas a 

aproximação das duas culturas, como escreveu Snow (1995). 

A História da humanidade é rica e complexa. Entender seus pormenores 

demanda tempo, demanda uma escolha de posicionamento. A interpretação de fatos 

históricos depende do contexto de quem está buscando interpretá-la. E na Física tão 
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presente no desenvolvimento da humanidade isso não é diferente. Zanetic (2006) 

considerou que a física precisa estar envolvida no processo histórico para favorecer 

uma educação problematizadora. 

Por isso, quando um artista vivencia, em seu contexto histórico, o 

surgimento de descobertas em Ciências, é como se algo maravilhoso estivesse por 

vir.  A tela de Joseph Wright intitulada Um filósofo dando uma palestra sobre o 

planetário, de 1776, nos faz pensar sobre os avanços pelos quais a Astronomia, a 

Cosmologia e a Astrofísica passaram ao longo de décadas e, na recente detecção 

das ondas gravitacionais. Todos estes temas podem ser trabalhos em um contexto 

dialógico e utilizando a interatividade das TIC.  

 

A grande revolução no ensino não se dá apenas pelo uso mais intensivo do 
computador e da internet em sala de aula ou em atividades à distância. É 
preciso que se organizem novas experiências educacionais em que as 
tecnologias possam ser usadas em processos cooperativos de 
aprendizagem, em que se valoriza o diálogo e a participação permanente de 
todos os envolvidos no processo (KENSKI, 2005, p.73). 

 

Nesta pesquisa, as atividades procuraram conduzir o estudante a uma 

experiência diferente: interagir com as obras de Joseph Wright, relembrar o contexto 

do Iluminismo e da Revolução Industrial e utilizar a plataforma Edmodo no processo 

de aprendizagem de Óptica. Percebeu-se que nas produções textuais e imagéticas a 

Óptica foi contemplada, o que era o objetivo da sequência de atividades propostas. 

Que a participação no Edmodo, no projeto Definitivo, poderia ter acontecido 

em maior número se fosse oferecido aos estudantes mais tempo para realização 

destas atividades e se fosse atribuída uma nota maior a ela, pois o estudante quer a 

nota não apenas participar. No caso do projeto Piloto, percebeu-se que o fato de 

estarem no final do ano e, a entrega de trabalhos, ser apenas pela plataforma 

Edmodo, produziu uma maior participação na comparação entre ciclos da pesquisa-

ação. 

As turmas deram seu primeiro passo para uma aprendizagem colaborativa 

exercitando, como disse Paiva (2001), práticas colaborativas dentro e fora do 

Edmodo. O auxílio na interação com os dispositivos e na realização das atividades 

demonstrou o potencial dos grupos para este tipo de prática. 
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Contudo, as melhores produções da fotografia contextualizadas e 

apresentações foram as do P.D.. No P.P. as apresentações foram via Edmodo por 

meio da postagem das fotografias e suas descrições. Por algumas descrições, pode-

se dizer que parte dos estudantes não entendeu o que deveriam fazer, concordando 

com Mortimer (2000) sobre o entendimento da atividade pelo professor e 

estudantes.  Entender os significados atribuídos pelo grupo, às atividades e 

discussões, é muito importante para verificar se mudanças ocorreram na 

apropriação da linguagem e nos usos do conteúdo.  Estas mudanças foram 

observadas, principalmente no P.D. e, por isso, considera-se que a sequência de 

atividades propostas potencializou o ensino de Óptica utilizando as telas de Joseph 

Wright e a plataforma Edmodo. 

E as práticas continuarão sendo disseminadas por meio do caderno com a 

sequência didática e da ferramenta Spotlight Resource Forum do Edmodo 

objetivando agora trocar experiência em Física e Arte com outros professores. 

E finalizo convidando os professores de Ensino Médio a utilizar o Edmodo e 

explorar seus recursos cooperativos e colaborativos, bem como suas 

potencialidades de interação dialógica com os estudantes. 
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APÊNDICE A – Dados projeto Piloto (Fotografias) 

 

Uberaba, Curitiba – PR  

Turmas: 2A e 2B          Turno: manhã                      

PERÍODO: OUTUBRO E NOVEMBRO 2014 

Professor colaborador: Guido Valmor Buss 

Telas capturadas das postagens dos alunos à esquerda e o arquivo das 

imagens à direita para melhor visualização.  

 

FOTOGRAFIAS   Turma 2° A 
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FOTOGRAFIAS   Turma 2°B 
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APÊNDICE B – Dados projeto Piloto (Observação das telas de Joseph Wright) 

 

Uberaba, Curitiba – PR  

Turmas: 2°A e 2°B          Turno: manhã                      

PERÍODO: OUTUBRO E NOVEMBRO 2014 

Professor colaborador: Guido Valmor Buss 

Resposta dos alunos sobre as observações das telas ‘A Caverna’. 

Correspondente a Atividade 1(individual):  Observe as imagens (A Caverna Manhã 

Tarde) e produza um texto com suas primeiras impressões sobre o modo como 

foram feitas estas imagens. O que chama mais atenção? Que informações você 

pode tirar delas? 

 

TURMA 2 A  

Estudante G. F. : A primeira imagem do desenho da caverna da pra vê que o artista 

fez o nascer do sol uso cores claras e escuras tipo preto no branco fico muito boa 

realmente uma obra de arte. E na segunda da pra vê que o artista fez um fim de 

tarde dexando a imagem meio icisentada e detalhe e ñ são as mesmo caverna 

anbas são diferente porque uma num tem o lago e a outra tem  também uma obra 

de arte... 

a primeira imagem da pra vê que é mais boa porque a resolução ta melhor 

e na segunda o artista jogo tipo fosco na tela as informações que pra tira a primeira 

imagem da pra vê que é mais boa porque a resolução ta melhor e na segunda o 

artista jogo tipo fosco na tela as informações que pra tira da imagens é que mesmo 

antigamente que era difícil arruma material as artista dava de 10 nos de hoje em 

dia menos... 

Estudante T. P. : Visualizando a imagem da caverna manha e da tarde do pintor 

Joseph Wright, o que mais me chamou a atenção é que na caverna manha não 

havia agua dentro da caverna a luz se projetava pouco, a imagem é mais próxima da 

entrada da caverna. 

Já na outra imagem o da tarde vejo que há agua dentro da caverna , a imagem esta 

distante da entrada da caverna e a luz se propaga mais dentro da caverna .  

https://www.edmodo.com/home#/user?uid=58476845
javascript:;
https://www.edmodo.com/home#/user?uid=58443863
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Ele usou o efeito claro e escuro que melhor conseguimos visualizar o contraste entre 

a luz e a escuridão. 

Estudante W. B. : Na primeira imagem, a da caverna manhã, o pintor usou cores 

claras, podendo detalhar mais a obra e o rio não estava dentro da caverna. 

Já na segunda obra o autor pode usar cores escuras e não teve tanto problema com 

os detalhes pois a obra era mais escura, a resolução também mudou na segunda. 

O que me chama mais atenção é que ele fez tudo muito detalhado, coisa que era 

difícil antigamente, pois não tinha pincel de vários tamanhos, etc. 

Estudante R.K. :Na primeira imagem podemos ver que há uma luz maior do que na 

outra pois o pintor ponha mais brilho e luz. Na segunda imagem apresenta ser mais 

escura para dar um contraste entre as imagens para mostrar a diferença entre uma 

e a outra 

Estudante B. S. : Uma das primeiras coisas que percebo é que na primeira imagem 

está mais claro e a maré está baixa. Na segunda imagem já está mais escuro e 

parece que o pintor (Joseph) estava mais para dentro da caverna e a maré já havia 

subido... E o que mais me impressionou é que em ambas o teto da caverna foi bem 

detalhado. 

Estudante J. R. :Na primeira tela , (manhã) o pintor usou cores clara na caverna e a 

água do rio estava baixa e fora da caverna. Na segunda tela (tarde) o pintor usou 

cores escuras , é o detalhe e que a água do rio estava dentro da caverna. As cores 

detalham bem as duas tela. 

Estudante L. M. :Na primeira imagem a caverna esta de manha onde o pintor usou 

cores mais claras onde realço a luz e o rio esta mais baixo  

a segunda imagem a caverna esta a tarde onde o pintor usou cores mais escuras e 

o rio esta mais auto e parece que a imagem ta mais pra dento 

as cores claras e escuras são oque diferenciam as duas imagens... 

Estudante L. P. :na primeira imagem o pintor retratou a luz no período da manhã 

onde podemos visualizar bem a luz na entrada da caverna e as paredes bem 

escuras a imagem é mais próxima. na segunda a luz já esta bem refletida dentro da 

caverna com as paredes mais claras e a imagem mais em profundidade .o que 

diferencia as duas telas é o uso do claro e escuro entre a luz e a escuridão uma das 

característica do artista. 

https://www.edmodo.com/home#/user?uid=58438059
https://www.edmodo.com/home#/user?uid=58416395
https://www.edmodo.com/home#/user?uid=58650161
https://www.edmodo.com/home#/user?uid=58471599
https://www.edmodo.com/home#/user?uid=58479337
https://www.edmodo.com/home#/user?uid=58442909
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Estudante J.X. : Ao meu ver, observo que as telas foram feitas de distancias 

diferentes. Na primeira mostra o inicio (ou fim) da caverna de perto, e a maré se 

encontra baixa, já na segunda ele esta mais distante com a maré aumentando, o 

pintor usa os contrastes entre a luz e a escuridão, o pintor faz perceber com que 

seus principais detalhes sejam a luz e a atmosfera. 

Estudante M. Z. : Na primeira imagem da pra ver que o autor usou cores claras pra 

parecer que estava de dia, e o rio não estava dentro da caverna.  

Já na segunda imagem o autor uso cores escuras para parecer que estava de noite. 

A parede da caverna estava mais clara, e o rio estava dentro da caverna. Isso relata 

que o autor usou cores clara e escura para destacar uma imagem da outra. 

Estudante M. D. :A primeira imagem da pra se perceber que ele usou cores mais 

claras e o por do sol estava mais nítido parecendo mais e estava seco dentro da 

caverna. A segunda imagem mostra que dentro da caverna ele usou cores mais 

escuras e da pra se perceber que havia mais água parecendo um rio cheio, intão 

percebe se que foi usada tipos diferentes de cores tanto como cores escuras quanto 

cores claras 

Estudante M. F. :Analisando as duas imagens percebemos que elas foram pintadas 

de anglo diferentes. Na primeira imagem o pintor mostrou o começou caverna, e 

estava pelo amanhecer e certamente a maré ia começar a encher. Na segunda 

imagem o pintor estava no anglo mais afastado do começou da caverna, e 

destacando o brilho do sol na maré que já estava cheia. 

Estudante R. S. : Na primeira tela o pintor estava mais próximo da entrada e 

demonstrou com cores claras que estava amanhecendo e que a água do mar estava 

mais afastada da caverna. E na segunda demonstra que com o passar do tempo à 

entrada se afasta dando impressão de que o autor estava “escapando” da água que 

já estava na metade da caverna. 

Estudante C. L. : Na primeira imagem percebemos a cores são mais claras e o por 

do sol está mais visível pelas cores claras e percebe se que o Rio estava seco.  

A segunda imagem mostra cores mais escuras e o por do sol está mais nítido por 

que lá fora está mais claro do que dentro e percebesse que a água do rio está cheia 

Estudante L. C. :Na primeira imagem, vejo que Joseph Wright usou mais a luz no 

Centro e destacou o começo da caverna, escurecendo o restante e não usou a 

https://www.edmodo.com/home#/user?uid=58650713
https://www.edmodo.com/home#/user?uid=58497201
https://www.edmodo.com/home#/user?uid=58424539
https://www.edmodo.com/home#/user?uid=58651897
https://www.edmodo.com/home#/user?uid=58422665
https://www.edmodo.com/home#/user?uid=58693545
https://www.edmodo.com/home#/user?uid=58693151
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profundidade.  

Já na 2° imagem ele destacou a caverna, onde a água está dentro e usou muito a 

profundidade com a distância maior da entrada da caverna. 

Estudante W. A. : Na primeira imagem percebece que o autor usa cores maia claras 

que na segunda, percebe também que ele pintou a obra em tempos diferentes ,um 

pela manha quando a maré esta mais baixa e a outra. Pela tarde quando a maré 

esta mais alta, percebe-se também a variação do ponto de luz de uma imagem para 

a outra . 

Estudante S. D. : Na primeira imagem pude perceber que o aultor usou cores mais 

claras, pois ainda estava cedo e foi ao pôr do Sol, totalmente diferente da Seguna 

imagem que as cores são mais escuras e também como a maré está mais alta da a 

impressão de ele estar um pouco mais para o fundo da caverna já na outra imagem 

percebo que ele está um pouco mais para frente 

Estudante K. C. : Na primeira imagem o pintor estava mais próximo da entrada 

amanhecendo e que a água dor mar estava mais afastada da caverna . 

Na segunda imagem as cores são mais escuras e também como o mar esta mais 

alta da a impressão de que ele esta um pouco mais pro fundo da caverna 

Estudante K. P. : Na primeira imagem percebemos que o autor usou cores mais 

claras para criar a manhã dentro da caverna. E dá para notar que a maré ainda está 

baixa e a água está fora da caverna. Já na segunda imagem, o autor usou cores 

mais escuras para mostrar a tarde e, como já se passou um certo tempo, a maré 

está mais alta e a água está dentro da caverna. Percebe-se também que as imagens 

foram pintadas de ângulos diferentes, pois na primeira imagem a entrada da caverna 

está mais próxima e na segunda mais distante. 

Estudante Tl. B. : Na primeira imagem o autor usou cores claras para dar mais 

iluminosidade e na segunda imagem o autor usou cores mais escuras para dar 

sombras q deixou a imagem mais escura com sombras. 

Estudante Da. R. : Na primeira imagem parece que está mais perto da entrada da 

caverna e a água está baixa e ele usou cores mais claras, pois era no meio do dia, 

Na segunda imagem parece que está longe da entrada da caverna a água subiu e 

ele usou cores mais escuras pois parece ser á tarde. A agua reflete a luz do sol que 

ilumina a caverna inteira. 
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Estudante S.F. : A primeira imagem o pintor demonstra que ele ultiliza cores mais 

fracas que da a impressão de que está bem claro. A segunda imagem o pintor usa 

cores mais escuras e podemos notar que a caverna fica com mais água na segunda 

imagem do que na primeira 

Estudante T. S. : Bom, na primeira imagem foi usada cores mais claras com um tom 

de uma luz que clareia a imagem e na segunda cores mais escuras. Mostrando a 

primeira imagem da caverna no período da manhã e a segunda no final da tarde. 

Estudante L. A. :O pintor utiliza core mais claras na primeira imagem dando 

impressão de q o sol esta nascendo ,já na segunda ele utiliza cores escuras dando 

impressão de por do sol 

Estudante A.P.L: Na primeira imagem, a luz está mais forte (mais clara) e na 

segunda a luz está bem mais baixa., Na primeira os autor usou cores mais fortes do 

que na segunda. Da para perceber que na primeira pode ser que seja durante o dia 

quando o Sol está mais forte e na segunda percebemos que está no final da tarde 

quando o Sol está se pondo. 

Estudante R. O. : Na primeira imagem o pintor utiliza cores mais claras, como se o 

Sol estivesse nascendo, e na segunda usa cores mais fortes dando a impressão do 

pôr do Sol. 

Estudante M. F. :na primeira imagem ele colocou cores mais fortes e percebesse 

que está mais escuro e o Rio estava seco e na outra percebesse que ele usou cores 

mais claras q da um tom mais claro do é percebesse q o por do sol está mais visível 

e o Rio está cheio 

Estudante M. S. :Na primeira imagem pude notar que são usadas cores quentes e 

na segunda cores frias e com sombras. Usando essas cores o pintor brincando com 

a luz, alcançando seu objetivo: um quadro mostrando a manhã em uma caverna e o 

outro mostrando a tarde 

Estudante R. K. : Percepção (AO 1990: percepção[1] ou perceção)[2] é, 

em psicologia, neurociência e ciências cognitivas, a função cerebral que 

atribui significado a estímulos sensoriais, a partir de histórico de vivências passadas. 

Através da percepção um indivíduo organiza e interpreta as suas impressões 

sensoriais para atribuir significado ao seu meio. Consiste na aquisição, 

interpretação, seleção e organização das informações obtidas pelos sentidos. A 
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percepção pode ser estudada do ponto de vista estritamente biológico ou fisiológico, 

envolvendo estímulos elétricos evocados pelos estímulos nos órgãos dos sentidos. 

Do ponto de vista psicológico ou cognitivo, a percepção envolve também os 

processos mentais, a memória e outros aspectos que podem influenciar na 

interpretação dos dados percebidos.  

 

TURMA 2° B  

Estudante M.S. : Na primeira imagem pude notar que são usadas cores quentes e 

na segunda cores frias e com sombras. Usando essas cores o pintor brincando com 

a luz, alcançando seu objetivo: um quadro mostrando a manhã em uma caverna e o 

outro mostrando a tarde 

Estudante G. L. : O que chama mais atenção nas telas foi o horário que as telas 

foram pintadas, e que na primeira caverna a maré está alta percebe-se pelo reflexo 

do sol na água. E na segunda caverna pode se notar que a maré está baixa pois já 

está escurecendo. 

Estudante A. I. :A primeira imagem da caverna me passa a sensação que foi 

pintada pelo horário da manhã, pois reflexo do sol esta sobre a maré que esta alta. 

Já na segunda imagem de ter sido feita pelo o atardecer, pois a maré es baixa. 

Estudante J. A. :Na primeira imagem observando a claridade do lado de fora da 

caverna tenho a impressão que a foto foi tirada em um começo ou fim de tarde 

quando a claridade do sol não possui tanta intensidade. Já a segunda imagem a 

claridade se mostra mais intensa pondendo-se concluir que a imagem foi tirada na 

metade do dia quando a claridade ė maior. 

Estudante F. P.: A primeira imagem me passa, que a foto foi tirada no auge do sol, 

quando o sol ainda está forte e mais aproximada que a segunda. e a segunda 

imagem foi tirada quando o sol está se pondo e tem uma profundidade a mais que a 

primeira 

Estudante Br.: Na primeira imagem a minha reação foi : a que susto, ta alagado, 

meu deus como essa maré subiu! obra pintada ao começo do dia logo de manhã. 

Na segunda imagem a minha reação foi : Ai que susto de novo , realmente é uma 

bela de uma iluminação natural ,obra pintada mais o menos pelo horário da tarde 
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,precisamente quando o sol está se pondo ,a caverna está seca, sem água em 

qualquer parte.  

Estudante B.B. : A caverna pela manhã me passa a vontade de ver oque há la 

fora... algo que represente menos perigo e mais liberdade! A segunda A caverna 

pela tarde me passa insegurança de ficar mais ao ar livre... me passa um receio, 

algo que requer que a pessoa se distancie da abertura e busque proteção! 

Estudante Th. S.: Aparentemente a primeira imagem mostra o amanhecer, e a 

segunda mostra a chegada da noite, e o mais impressionante foi que o pintor 

conseguiu capturar essa diferenciação da mesma imagem em horários diferentes. 

Estudante K.M. : A primeira imagem me passa a sensação de que foi tirada durante 

o início da tarde com a mare alta e o reflexo do sol. A segunda imagem foi tirada 

durante o fim de tarde com a maré mais baixa oq me chamou a atenção foi que o 

pintor conseguiu capturar uma mesma imagem em horários diferentes com uma 

ótima iluminação em ambas as imagens 

Estudante Gs. B.: Na primeira imagem notei a luz do sol claramente, um céu bem 

azul, as nuvens , as montanhas e a maré está bem baixa , já na segunda imagem 

notei que o ângulo é diferente a luz mais baixa um céu meio cinza e a maré está 

mais alta. 

Estudante G. M.: Na primeira tela notei que ele estava pintando logo de manhã 

quando sol estava forte e a maré baixa, logo na segunda notei que estava 

anoitecendo a maré subiu e ele se recuou para dentro da caverna , me passou a 

sensação que ele estava com medo . 

Estudante P. S. : Fiquei surpreso pelo modo com que o pintor diferenciou a luz. Na 

primeira imagem ele deu destaque para a entrada da caverna com a luz mais forte e 

o reflexo do sol sobre o mar, já na segunda imagem o pintor se distanciou um pouco 

da entrada da caverna mostrando o fim da tarde com a luz mais baixa. 

Estudante F. S. :Na primeira imagem a impressão foi que a obra foi pintada mais 

perto com mais claridade do sol, já a outra imagem, que foi pintada ao atardecer 

mais longe com a claridade mais intensa que a primeira. 

Estudante F.C. : na primeira imagem podemos observar que o pintor pintou no 

amanhecer pelo fato da mare ta baixa a luz forte e o céu contando as nuvens e a 

forma que esta mais forte os raios solares do lado da montanha bem em baixo  
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a segunda imagens já foi no começo da noite quando a mare sobe ele achou um 

ponto para pintar com mais detalhes por que quando a mare sobe ainda mais dentro 

da caverna vai ficando muito escuro e perdendo os detalhes que tem 

Estudante F. M. : Minha primeira impressão foi que a primeira pintura foi feita ao 

amanhecer na entrada da caverna, já a segunda foi feita mais no fundo ao anoitecer 

nota-se isso devido a mudança de cor nas pinturas e a mare que esta mais alta na 

segunda. 

Estudante J. X. : Na primeira e na segunda imagem, podemos notar que o pintor 

retrata especificamente bem a luz, optou como ambiente uma caverna pois queria 

captar a luz dentro de um local escuro, retratou na pintura o amanhecer e o 

anoitecer de dentro de uma, o que torna bem interessante é o fato da maré estar alta 

de noite, e vazia de dia, assim como os vários detalhes do claro e o escuro. 

Estudante D. H. : A primeira impressão que tive, foi que uma das pinturas esta mais 

próxima da entrada da caverna, e me parece que o sol esta se pondo. Enquanto a 

outra pintura foi feita mais ao fundo da caverna, e com bastante luminosidade o que 

me parece ser mais ou menos meio dia, e a diferença mais notável é a maré que em 

uma das pinturas aparece mais alta que na outra, o que comprova a influencia 

gravitacional da lua nas pinturas. 

Estudante E.M. : Na obra "A Caverna, Manhã", o pintor demonstra mais escuridão 

porque a posição do sol na manhã desfavorece a iluminação no restante da 

caverna.  

Já na segunda obra, "A Caverna, Tarde", pode-se notar que o ângulo em que a obra 

foi feita está escuro porque ele esta mais no interior, onde a luz do sol não alcança 

mas ainda assim a luminosidade abrange maior parte da caverna.  

É interessante ressaltar que na obra "A Caverna, Tarde", o ponto de luz é mais forte 

onde a obra "A Caverna, Manhã" foi feita, Na obra "A Caverna, Manhã", o pintor 

demonstra mais escuridão porque a posição do sol na manhã desfavorece a 

iluminação no restante da caverna. Já na segunda obra, "A Caverna, Tarde", pode-

se notar que o ângulo em que a obra foi feita está escuro porque ele esta mais no 

interior, onde a luz do sol não alcança mas ainda assim a luminosidade abrange 

maior parte da caverna. É interessante ressaltar que na obra "A Caverna, Tarde", o 
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ponto de luz é mais forte onde a obra "A Caverna, Manhã" foi feita, onde 

anteriormente estava mais escuro. 

Estudante N. S. : Bom... Na primeira imagem que é a da caverna durante o dia da 

para perceber que a iluminação está bastante lucída, já na segunda durante a tarde 

da para perceber que já tem uma certa diferença, começa a predominar aquele tom 

de claro com escuro, dentro da caverna está escuro, logo no seu final ou entrada 

que seje... tem uma fonte de luz ( clareza, claridade), ambas foram tiradas de 

ângulos diferentes, uma delas da para ver seu exterior e outra não, o que mais me 

chamou atenção foi a questão da diferenciação que há nela entre os turnos, acredito 

que uma tirada Bom... Na primeira imagem que é a da caverna durante o dia da para 

perceber que a iluminação está bastante lucída, já na segunda durante a tarde da 

para perceber que já tem uma certa diferença, começa a predominar aquele tom de 

claro com escuro, dentro da caverna está escuro, logo no seu final ou entrada que 

seje... tem uma fonte de luz ( clareza, claridade), ambas foram tiradas de ângulos 

diferentes, uma delas da para ver seu exterior e outra não, o que mais me chamou 

atenção foi a questão da diferenciação que há nela entre os turnos, acredito que 

uma tirada durante a noite seria insana. 

Estudante M. S. :A Caverna da Manhã, é um lugar de beleza e mistério. É uma 

imagem que foi feita para dar este tipo de impressão. Uma das coisas que mais 

chama atenção é a luminosidade. E as informações que podem ser obtidas veem 

através da sua curiosidade em relação as imagens. A Caverna da Tarde, é um lugar 

sombrio e causa uma impressão de solidão e frieza. O que chama mais atenção é a 

maneira como foi expressada sobre a tela. 

Estudante E. P. : ambas as imagens o pintor queria retratar o efeito da luz dentro da 

caverna, A Caverna da Manha da pra notar que o pintor tentou "clarear" a caverna 

inteira usando cores mais vivas tentando mostrar o amanhecer de mais um dia, na 

segunda da pra notar q a luz esta mais concentrada na entrada da caverna deixando 

ela um pouco obscura e também a água dentro da caverna esta refletindo a luz da 

entrada da caverna realçando o seu brilho dentro dela. 

Estudante G.G.: Da para perceber que o pintor queria mostrar a diferença de 

luminosidade nas duas partes do dia. Na "A caverna manhã'' da para perceber que a 

luz quase não ilumina a caverna, já na "A caverna tarde" o pintor buscou fazer de um 
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ponto mais profundo caverna e mostrar como a luz da tarde ilumina mais a caverna 

do que a luz da manhã. 

Estudante R.M.: Na primeira e na segunda imagens pode-se notar a diferença de 

luz e de quantidade de agua. Me parece também que são cavernas diferentes pelo 

formato das rochas estarem modificado de uma para outra. 

Estudante A.R.: Tenho a impressão de que a primeira imagem foi feita logo ao 

amanhecer, por conta da alta luminosidade vinda do lado de fora da caverna e da 

maré baixa também notei o contraste que o artista faz com a clara e intensa luz 

provocada pelo sol e o escuro vindo do interior da caverna. 

A segunda imagem aparentemente foi feita mais no interior da caverna no final do 

entardecer quando a maré esta mais alta e quando os raios solares não são tão 

intensos. 
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APÊNDICE C – Dados projeto Piloto (Enquetes – telas capturadas) 

 

Uberaba, Curitiba – PR  

Turmas: 2°A e 2°B          Turno: manhã                      

PERÍODO: OUTUBRO E NOVEMBRO 2014 

Professor colaborador: Guido Valmor Buss 

 

 

 

Figura C -1 Enquete via Edmodo Turma 2ª 

 

 

Figura C -2 Enquete via Edmodo Turma 2B 
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APÊNDICE D – Dados projeto Definitivo (Fotografias postadas no Edmodo e 

enviadas por e-mail) 
 

Jardim Wessópolis, Pinhais – PR  

Turmas: 2° A, B, C e D            Turno: manhã                      

PERÍODO: ABRIL A JULHO DE  2015 

Professora: Kelly C P da Costa 

Telas capturadas das postagens (ou enviadas por e-mail) dos alunos à 

esquerda e o arquivo das imagens à direita para melhor visualização.  
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Postaram Power Point  
Responderam questões de História no 
final da apresentação dos slides 
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Enviados por e-mail (arquivos .doc e .jpg) 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
Grupo Th 2A   
 
Mensagem sem texto de pesquisa sobre 
imagem, apenas fotografias e o nome dos 
integrantes do grupo. 
Entregaram depois do dia da 
apresentação. 
Não trouxeram imagens para exposição. 
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APÊNDICE E – Dados projeto Definitivo (Fotografias contextualizadas para 

exposição) 
 

Jardim Wessópolis, Pinhais – PR  

Turmas: 2° A, B, C e D            Turno: manhã                      

PERÍODO: ABRIL A JULHO DE  2015 

Professora: Kelly C P da Costa 

Foram tiradas fotografias dos trabalhos que foram entregues para exposição 

no hall do colégio separadamente e, depois, juntos na exposição.  

 

 

 

Figura E – 1 Araucária 2A_G5.  

 

Figura E – 2 Nova Igreja N. S. da Boa 
Esperança 2A_G6 
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Figura E – 3  Antiga Igreja N. S. da Boa 
Esperança 2A_G7 

 

Figura E – 4 Câmara Municipal de Pinhais  
2A_G8 

 

 

Figura E – 5   Disco de Vinil 2B_G1 

 

 

 

 

Figura E – 6 Autódromo Internacional de 
Pinhais  2B_G2 
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Figura E – 7 Casa do Ipiranga   2B_G3 

 

Figura E – 8 Jardim Botânico de Curitiba 
2B_G4 

 

 

 

 

Figura E – 9  Bosque Municipal de Pinhais 

2B_G5 

 

Figura E – 10 Igreja do Rosário de São 
Benedito 2B_G6 
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Figura E - 11 Estação Ferroviária de Pinhais  
2B_ G7 

 

Figura E - 12 Guarda- Roupa   2B_G8 

 

 

Figura E – 13 Cachoeira do Capivari   2B_G10 

 

Figura E – 14 Antiga Igreja de N.S. da Boa 
Esperança 2B_G11 
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Figura E – 15  Casa do Ipiranga 2C_G3 

 

 

Figura  E– 16  Museu Oscar Niemeyer  2C_G9 

 

 

Figura E – 17  Geladeira 2D_G1 

 

Figura E – 18  Caneta de formatura 2D_G3 
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Figura E – 19  Máquina de lavar 2D_G5 

 

Figura E – 20 Jogo X-Box   2D_G10 

 

 

Figura E – 21  Trabalhos expostos no hall do colégio 
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Figura E - 22 Fotografias contextualizadas finalização da exposição 

 

 

Figura E - 23 Detalhe com os slides impressos sobre Joseph Wright 
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APÊNDICE F – Dados projeto Definitivo (Observação das telas ‘A Caverna’) 

 

Jardim Wessópolis, Pinhais – PR  

Turmas: 2° A, B, C e D            Turno: manhã                      

PERÍODO: ABRIL A JULHO DE  2015 

Professora: Kelly C P da Costa 

Respostas transcritas da plataforma Edmodo referentes a  Atividade 1 

(individual): Observe as imagens (A Caverna Manhã Tarde) e produza um texto com 

suas primeiras impressões sobre o modo como foram feitas estas imagens. O que 

chama mais atenção? Que informações você pode tirar delas? 

 

Turma 2A 

Estudante Gb.: as duas imagens são do mesmo lugar, uma a mare esta baixa e na 

outra esta alta. Na que esta alta ha reflexo e a que esta seca não ha reflexo. 

Estudante Fl.: As seguintes imagens são do mesmo local, uma caverna. Na 

primeira imagem não ha agua e consequentemente não haverá reflexo. Na segunda 

imagem a mare esta em seu mais auto, a caverna esta alagada, com isso agua que 

esta na parte inferior reflete a imagem superior, assim causando o reflexo. 

Estudante Ru.: Caverna - A uma obra de Joseph Wright, que ao meu ver ele quis 

mostrar a mesma caverna em horários do dia diferentes, mostrando reflexos, a maré 

subindo, a reflexão que entra na caverna, sombras e tudo mais que faz a imagem 

ficar mais real de um jeito surpreendente. 

Estudante B. A.:  

- Na foto do amanhecer parece que a entrada da caverna é maior. 

- Que além da caverna tem um ''morro''. 

- Parece que tem plantas na primeira imagem. 

- Parece que tem lagoa, só que a água não entra totalmente na caverna, fica até 

metade ai começa a aparecer pedras. 

- Já na foto do entardecer, parece que a caverna é totalmente coberta de água. 

- Na segunda foto, a entrada tem a dimensão que é menor. 

- Parece que são duas entradas na segunda imagem. 

- Não dá para saber o que tem além da caverna, sendo que na primeira imagem dá. 

- A água reflete totalmente . 
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E tudo tem haver com o jeito que a luz esta sendo distribuída na imagem, no caso 

depende do horário que você tirou a foto 

Estudante A. F.: Joseph Write diz que pintou a mesma caverna em horários 

diferentes. Mas o que mostra a imagem ser diferentes, além de ter sido pintada em 

horários diferentes a segunda imagem foi pintada a tinta óleo, por isso aparece ser 

mais brilhosa e parece expandir a caverna . 

Estudante E. G.: Na imagem de Joseph diz que é a mesma caverna, mas estão 

apenas pintadas em horários diferentes. Na primeira imagem a caverna parece 

pequena, já na segunda imagem a caverna parece que esta maior, acredito eu que é 

por causa da tinta que ele usou, a tinta óleo é brilhante, então isso pode dar um 

aspecto de que a caverna está maior. 

Estudante J.L.: Sobre a imagem da caverna de Joseph Wrigh eu pude 

compreender que na segunda pintura pode ser que o reflexo da agua bate no "teto" 

da caverna e da a impressão de que a caverna e maior ou pode ser também que a 

tinta usada na imagem era tinta óleo isso pode também ter ajudado a dar a 

impressão de profundidade. Mas também, não podemos tirar a possibilidade de que, 

como as imagens foram pintadas em horários diferentes a luz pode ter interferido. 

Estudante E. S.: Joseph write diz que pintou a mesma caverna em horários 

diferentes. Só que a imagem apresentada é diferente pois foi pintada em horários 

diferentes a segunda imagem foi usada tinta óleo pelo fato de conter mais brilho e 

exparecer na caverna . 

Estudante Al.S.:  

-A tela pintada pela manha aparenta ser maior do que a tela que foi pintada pela 

tarde  

-A tela pintada pela manha e mais clara do que a pintada pela tarde 

-A tela pintada pela manha aparenta ter um lago na entrada da caverna já na tela 

pintada pela tarde não da para ver a lagoa 

-Na tela pintada pela manha da para ver a lagoa refletir o sol na tela pintada pela 

tarde não 

-Na tela pintada pela manha da para ver um morro na entrada da caverna na tela 

pintada pela tarde não 
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-Na tela pintada pela manha da para ver uma arvore na entrada da caverna já na 

tela pintada pela tarde não 

-Na tela pintada pela manha da para ver algumas pedras na entrada da caverna 

Estudante A. S.: Oque chama mais atenção e a diferença de tamanho pela 

iluminação , também tem os detalhes no chão chamam bem atenção pelo fato da 

iluminação da segunda imagem fazer com que os detalhes no chão não apareçam , 

parece que a segunda imagem e, mas funda também. O fato de a primeira imagem 

ter sido tirada cedo faz com que a iluminação faça que tenha mais detalhes e a 

segunda, mas para o final da tarde faz com que os detalhes desapareçam e faz com 

que fique mas funda. 

Turma 2B 

Estudante G. A. S.: O que mais chama atenção nas imagens é a luz e a reflexão 

sobre a água da segunda imagem e a luz sobre as cavernas. Podemos observar que 

na primeira imagem que há a reflexão difusa, ou seja, um feixe de raios de luz 

paralelos(originado do Sol) vindos da entrada da caverna se propagam lá dentro e 

incidindo sobre a superfície irregular das paredes e teto, fazendo com que o feixe de 

luz se espalhe sobre todas as direções da caverna. 

Já na segunda imagem podemos observar que um feixe de raios de luz paralelos  

(originado do Sol) vindos da entrada da caverna se propagam sobre a mesma 

incidindo sobre a superfície plana e polida da água fazendo com que pelo menos 

parte do feixe de luz retorne a caverna mantendo seu paralelismo, trazendo a 

imagem da caverna refletida sobre a água. 

Estudante W. C.: observando as imagens são dois tempos diferentes , retrata a 

mudança da paisagem com o tempo. 

Estudante P. F.: A primeira imagem é a Reflexão especular por que a luz incide na 

superfície da caverna e conseguimos ver a imagem nitidamente. 

Já na segunda imagem está presente a Reflexão difusa por que os raios solares 

incide na superfície da caverna de modo irregular onde não conseguimos identificar 

a imagem. 

Estudante L.O.: Observando essas imagens podemos ver que a produção delas foi 

bem complexa, na imagem da direita podemos observar uma reflexão especular, na 

imagem da esquerda podemos observar uma certa reflexão da luz solar no formato 
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da entrada da caverna, contém reflexão especular, que é quando a superfície é bem 

polida (exemplo: uma superfície metálica, um vidro, um espelho) os raios voltam 

todos na mesma direção e a difusa é quando a superfície apresenta certa 

irregularidade, a luz incide sobre essa superfície e volta, mas não sempre na mesma 

direção, certamente ouve um grande trabalho para efetuar as imagens, tendo que 

esperar a luz solar entrar na caverna em um ângulo certo para produzir a foto. 

Oque mais me chamou a atenção foi a reflexão difusa na imagem da direita e a 

reflexão da luz solar no formato da entrada da caverna na imagem da esquerda. 

Podemos tirar várias informações, como por exemplo: A imagem da direita possui 

uma reflexão difusa na imagem da direita, e a reflexão da luz solar no formato da 

entrada da caverna na imagem da esquerda. 

Estudante D. S.: 

1°imagem: foi tirada logo pela manhã quando sol batia na entrada da caverna então 

por isso deixou mais claro e mostrando mais os detalhes da caverna. 

2° imagem: foi tirada em algum período da tarde quando o sol não pegava mais na 

entrada , então a caverna ficou um pouca escura sem a visibilidade dos detalhes 

dentro dela. 

Estudante Th.S.: impressões sobre o modo que foram feitas a imagem na caverna.  

Aparentemente foram feitas em uma caverna escura, que na primeira imagem pega 

a luz do sol e não tem água e na segunda imagem não tem mais a luz do sol e a 

água está aumentando. 

Estudante F. S.: As seguintes imagens são do mesmo local, uma caverna. Na 

primeira imagem não ha agua e consequentemente não haverá reflexo. Na segunda 

imagem a mare esta em seu mais auto, a caverna esta alagada, com isso agua que 

esta na parte inferior reflete a imagem superior, assim causando o reflexo. 

Estudante J.S.: Foram usadas o efeito claro escuro nas suas pinturas, que acentua 

o contraste entre a luz e a escuridão e também e uma pintura que parece que são 

locais diferentes por causa do efeito da luz e da escuridão 

Turma 2°C 

Estudante I.A.: No meu ponto de vista, está obra de Joseph Wright me lembra 

muito oque o filósofo Platão diz sobre a humanidade que nós vivemos em uma 

caverna aonde nada é real vivemos de ilusão. Mas como este não é o caso, ali 
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temos uma amostra clara de como podemos usar sombras e a luz do sol. O que me 

chama mais atenção é a beleza e a mudança que ocorre em determinadas horas do 

dia, e como ele soube usar isto a seu favor. O que eu percebo que ele quis nos 

mostrar é como nós e todas as coisas somos diferentes em determinados momentos 

da vida. 

Estudante M. E.: Olhando pela primeira vez, você percebe que as duas imagens 

são iguais, mas elas tem contrastes diferentes .O que já vimos e a questão de 

horário e luminozidade, uma parece ser 10 da manhã e a outra o por do sol. O 

reflexo da agua são diferentes pela claridade do ambiente. 

E também temos a impressão de profundidade imposta pelo pintor em seu quadro e 

outros pequenos detalhes. 

Estudante K.M.: Joseph ficou conhecido pelos suas pinturas, com efeito claro e 

escuro. Que nos transmite um contraste de maior intensidade de luz que inicia sobre 

uma pintura, que muda de direção no ponto fixo que se torna uma luz no claro e 

escuro refletida. 

Na parte interna da caverna observamos que a imagem, se torna mais escura 

devido a curvatura os pontos de luz e escuridão vão se refletindo . 

Uma das informações que podemos obter é que na antiguidade , os homens da 

caverna poderiam ter várias vantagens entre muitas outras se esconder da chuva e 

fazer fogo para se aquecer . Foram feitas de pedras e apreciado pelo um pintor 

Joseph que se tornou conhecida mundialmente com suas pinturas  

Estudante L.M.: na primeira imagem podemos observar q esta mais perto do q a 

outra também podemos observar que a primeira imagem foi tirada de manha e a 

segunda de tarde imagem a maré esta cheia na segunda imagem e esta mais pra 

trás o pintor usou um efeito escuro pra dar um ar dramático e criar uma certa ilusão 

na imagem !! 

Estudante T.O. : A imagem que foi pintada de manhã esta clara só na entrada da 

caverna, o pintor pintou-a mais perto da entrada; tem uma imagem difusa refletida 

na água com a imagem da montanha, do lado de fora da caverna, no céu tem 

nuvens pequenas e branquinhas, o chão da caverna está seco e com pedras 

grandes e pontudas. 
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E a imagem que foi pintada a tarde esta clara ate lá dentro, e o pintor pintou ela mais 

no fundo da caverna; o céu esta claro mais sem nuvens, dentro da caverna o chão 

esta molhado e as pedras não aparecem porque a maré esta alta tem uma imagem 

difusa das paredes da caverna refletida na água, e fora da caverna da para avistar 

pequenos barcos bem distantes. O que me chama mais atenção é o reflexo das 

coisas na água e o modo que a claridade esta dentro da caverna em cada pintura. 

Estudante JhP.: Em uma das telas foi feita pela manhã dá para ver a luz do sol  

Uma montanha e a reflexão do sol na água e um barco. A outra à noite somente a 

luz da lua dá para ver. E parece estar mais longe a entrada. 

Turma 2D 

Estudante J. A. : Na primeira imagem está mais Clara parece que a tela foi pintada 

bem pela manhã. Já a segunda imagem está mais escura ela foi pintada mais de 

tarde. Da uma grande diferença entre as duas imagens de iluminação. Isso só pode 

acontecer se ela não pintar o quarto no mesmo horário etcs. Umas das explicações 

das imagens não serem tão iguais é que o sol não vai se por no Mesmo lugar ou 

sentido. Então o mais correto é fazer a pintura no mesmo dia e terminar no mesmo 

dia.  

Estudante L. : A imagem está em dois ângulos diferentes, a primeira foto esta 

mostrando mais a parte de fora, por exemplo conseguimos observar a montanha as 

pedras e o chão e a água está mais baixa podemos ver o céu, a segunda imagem a 

foto mostra mais o interior da caverna a água esta mais alta, o sol está menos 

aparente. chama atenção o fato de ser a mesma foto mas parecer outra pelos os 

ângulos diferentes informação um ângulo pode mudar bastante uma foto. 

Estudante Gz. : Essas imagens representa o movimento do Sol, a sombra por 

causa da Luz. O que mais Chamou atenção q um Ta mais claro e o outro mais 

escuro, por causa da Luz. As informações eh q em umas das imagens a luz bateu 

mto bem dentro da caverna e a outra nem tanto, a outra como o Sol se moveu e A 

pela a parede der sólida e escura não atravessa a luz.  

Estudante Ta.: o que chamo mais a minha atenção foi que quando está de manha 

você vê a luz do sol dentro da caverna e a tarde da impressão que tem água dentro 

da caverna mas não tem. A informação que eu consegui tirar foi que ela foi feita 

somente de barro e não com outras coisas juntas. 
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Estudante  Br. : As duas cavernas são corpos iluminados e convergente. a luz do 

sol chama mais a atenção 

Estudante Jo.: eu vejo uma imagem longe e uma perto a mais perto n parece q tem 

água e mais longe parece q a água na caverna a mais longe da pra ver que tem um 

barco pessoas e ate mesmo a cidade. 

Estudante Ca.: Minhas impressões assim que eu observei as duas imagens, os 

primeiros detalhes que vi foram as diferenças entre os lugares. Confesso que fiquei 

em dúvida se as duas imagens foram tiradas no mesmo local, ou se são duas 

cavernas diferentes. Isto por que a imagem ao lado esquerdo possui algumas 

pedras e digamos que "um piso" antes do rio. Já a imagem ao lado direito, o rio 

cobre totalmente a imagem da caverna, sem o piso e as pedras. Dessa forma, 

acabei percebendo que a imagem da esquerda foi tirada mais próxima a entrada da 

caverna e a da direita foi tirada com mais distância. Porém, ainda tenho dúvidas se 

são ou não a mesma caverna. Agora em relação aos detalhes, a primeira coisa que 

pude notar foi o efeito do ambiente produzido pelo autor. A imagem esquerda temos 

um ambiente claro, mas com uma mistura de um efeito escuro dentro da caverna, 

tornando-se semelhante com um "nascer do sol". Ao lado direito, temos um 

ambiente mais escuro e com pouca luminosidade, totalmente diferente da imagem 

esquerda, tornando-se semelhante com uma "tarde ensolarada". Das imagens, eu 

posso tirar em principal quesito os efeitos. Realmente o efeito da imagem esquerda 

é impressionante, principalmente em questão da luminosidade do ambiente. Isso 

acabou tornando a imagem bem viva. Na direita, o ambiente já é mais escuro, com 

pouca luminosidade e com um efeito de filtro mais envelhecido. Enfim, apesar das 

imagens serem bem diferentes, elas podem transmitir a mesma mensagem: o 

contraste entre a luz e a escuridão, elementos importantes em pinturas de paisagens 

e retratos. 
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APÊNDICE G – Produto: caderno com sequência didática 

 

 

(espaço reservado para o Caderno da sequência didática) 

Versão online: http://misturandofisica.wix.com/profkelly1#!misturando/cfvg 

 

 

 

 

 


