
 

 

 

 

ATIVIDADE AVALIATIVA: UMA ESTRATÉGIA BASEADA EM TESTE 

NEUROLINGUISTICA DE FORMA A CONTRIBUIR NO PROCESSO DE 

ENSINO - APRENDIZAGEM DE ÓPTICA APLICADA AO OLHO HUMANO  

 

Cimara Pereira dos Santos – mara.cimara88@gmail.com 

Antonio Xavier Gil – xavier2009xavier@gmail.com 

 

RESUMO 

O conhecimento sobre o canal sensorial de aprendizagem de cada um de seus alunos dá ao 

professor a possibilidade de fazer da sua maneira de educar uma eficaz fonte de compreensão, 

e deixa o caminho aberto para se alcançar melhores resultados no processo avaliativo.Para 

isso a presente pesquisar tem por objetivo delinear uma estratégia baseada em um teste 

neurolinguística com a finalidade de contribuir para o processo de ensino – aprendizagem da 

óptica aplicada ao olho humano baseando-se neste teste buscou-se um método de avaliação 

adequado à turma. Esta pesquisa foi realizada com uma turma que contém um total de 30 

alunos de modalidade EJA, nos quais estão no 2° ano do ensino médio em uma escola pública 

localizada na cidade de Manaus. Esta pesquisa se classifica como sendo básica utilizando 

métodos indutivos e com abordagem qualitativa tendo em seus procedimentos técnicos um 

estudo bibliográfico e participante, e quanto aos seus objetivos a classificação de pesquisa 

descritiva. Foi realizada em três etapas: a) Sondagem inicial, com pesquisa bibliográfica, 

elaboração da estratégia de ensino; b) Implementação em sala de aula, onde iniciou-se pela 

aplicação de um teste neurolinguístico, após, o início de cada aula, aplicou-se um 

questionário de conhecimentos, sendo o número total de aulas duas (02); c) Sondagem final, 

com aplicação, novamente de um questionário, para termo de comparação, e finalmente a 

avaliação em forma de Quiz. Os resultados obtidos foram: na análise por comparação dos 

questionários foi constatado que houve um avanço na aprendizagem, onde mais da metade 

da turma conseguiu responder as perguntas corretamente sendo considerado satisfatório, na 

avaliação em forma de Quiz os participantes mostram-se inteirados do assunto, onde a nota 

dos grupos, em média ficaram acima de cinco, resultado este considerado satisfatório.  

Palavras-Chaves: Avaliação. Teste neurolinguística. Óptica. Ensino-

aprendizagem. 
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ABSTRACT 

Knowledge about the sensory channel of learning of each of its students gives the teacher the 

possibility to make of his way of educating an effective source of understanding and leaves 

the open way to achieve better results in the evaluation processes. For this, the present 

research aims to outline a strategy based on a neurolinguistic test, in order to contribute to 

the educational process - Optical learning applied to the human eye based on this test we 

sought an evaluation method appropriate to the class. This research was carried out with a 

group that contains a total of 30 students of the EJA modality, in which they are in the second 

year of high school in a public school located in the city of Manaus. This research is classified 

as being basic using inductive methods and with qualitative approach having in its technical 

procedures a bibliographical and participant study, and as to its objectives the descriptive 

research classification. It was carried out in three stages: a) Initial survey, with bibliographical 

research, elaboration of the teaching strategy; b) implementation in the classroom, where he 

began by applying a neurolinguistic test after the beginning of each class, we applied a 

questionnaire of knowledge, with the total number of classes two (02); c) Final survey, with 

application of a questionnaire again, for comparison term, and finally the evaluation in the 

form of Quiz. The results were: the analysis by comparing the questionnaires revealed that 

there was a breakthrough in learning, where more than half the class was able to answer the 

questions being properly considered satisfactory in the evaluation in the form of Quiz 

participants are shown acquainted the subject, where the group average score was above five, 

a result considered satisfactory. 

Keywords: Evaluation. Neurolinguistic test. Optics. Teaching-learning. 

 



 

 

 

INTRODUÇÃO 

É inegável que cada ser humano possui sua própria maneira de 

aprender, e que cada indivíduo no decorrer da vida desenvolve sua própria 

forma de estudo. Contudo, se pudéssemos ter uma realidade em que todo 

professor tivesse conhecimento sobre o estilo de aprendizagem de seu aluno, 

o processo de ensino se tornaria mais adequado e fácil para o educando e 

educador. Dentro disso existe uma ferramenta moderna que vem se 

encaixando perfeitamente no processo de ensino e é denominada de 

programação neurolinguística, pois, consegue indicar o canal sensorial mais 

usado por determinado aluno, possibilitando uma melhor absorção da 

informação e consequentemente permite mostrar ao docente o melhor 

caminho para seguir nas suas avaliações.   

Entrando na realidade do ensino médio, especificamente na área de 

física, sem dúvidas um dos mais fascinantes contatos que um estudante pode 

e deve ter com os diversos conteúdos relacionados a essa área do saber, ocorre 

na matéria de óptica, pois, o aluno tem a chance de se deparar com inúmeros 

assuntos que se relacionam com o seu cotidiano, e ainda entender as causas 

de muitos problemas que envolvem a visão.  

Porém, estando diante de um cenário não muito satisfatório, no qual o 

ensino de óptica vem sofrendo com a falta de espaço na grade curricular, com 

o emprego de algumas metodologias ultrapassadas, voltadas mais para 

abstrair a parte lógica e matemática do estudante, e um distanciamento da 

realidade do aluno ficando o mesmo sem entender as relações existente entre 

a natureza que o cerca e o que estuda, fica evidente que eventuais fracassos e 

possíveis casos de desinteresses de alunos pela matéria podem ter razão que 

motivam. Mas como agir em meio a todos esses problemas e dificuldades 

levantados e junto disso tentar diminuir o desestímulo pela matéria e 

consequentemente um maior interesse pela física? 

Uma ideia interessante para tal questionamento poderia ser a aplicação 

de testes Neurolinguísticos com a finalidade de saber o canal sensorial de cada 

aluno, e assim de posse desse conhecimento, trabalhar a informação de 



 

 

 

maneira que se atinja com facilidade a assimilação de conteúdo, tanto para 

uma pessoal, que tenha mais uso do canal visual, como para o auditivo ou 

cenestésico, e decorrente disso, melhorar as avaliações para que se alcance o 

perfil de cada aluno.  

Para este trabalho com objetivo geral que se destina a delinear uma 

metodologia com estratégia baseada na seleção do tipo de avaliação mediante 

testes Neurolinguísticos que contribuam para o processo de ensino-

aprendizagem de Física. Desta forma, os processos desse projeto foram 

sintetizados em objetivos específicos que visaram identificar estratégias 

direcionada ao tipo de avaliação mediante ao teste neurolinguístico, para 

descobrir uma metodologia de ensino que levasse em conta a estratégia de 

selecionar o tipo se avaliação a ser utilizada e verificar como essa estratégia 

traz resultados para contribuir ao processo de ensino aprendizagem da óptica 

aplicada ao olho humano.    

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 Avaliação 

Avaliar não é uma tarefa fácil, implica em vários fatores a serem 

considerados, que vão desde a própria definição do que seja avaliar, 

perpassando por questões políticas, ideológicas, filosóficas e perceptuais, de 

uma sociedade que busca encontrar em uma essência avaliativa a solução 

para superar o fracasso escolar que permeia as instituições de ensino 

(FERNANDES, 2014). 

Neste sentido, de dar uma contribuição que possa de alguma forma 

ajudar na melhoria do processo de ensino-aprendizagem de Física, que 

abordaremos a seguir sobre: A avaliação Escolar; tipos de avaliações e 

algumas estratégias; e Programação Neurolinguística (PNL);  

Segundo Sant’anna (1995), avaliação engloba em seu sentido primordial 

o estudo de valores, ou seja, buscam verificar, estimar, constatar, e pesquisar 

as mudanças de comportamento, rendimento e até mesmo da conduta para 



 

 

 

que, os alunos, o educador, o sistema de ensino, uma turma num todo ou um 

grupo social qualquer, façam parte do objeto de análise do ensino 

aprendizagem.  

Também decorre sobre o assunto que 

 [..] o conceito “avaliação” é formulado a partir das determinações da 

conduta de “atribuir um valor ou qualidade a alguma coisa, ato ou 

curso de ação’’, que por si, implica um posicionamento positivo ou 

negativo em relação ao objeto, ato ou curso de ação avaliado” 

(ALBUQUERQUE & OLIVEIRA, 2012, p. 278). 

Os dois autores convergem no sentido em que conceituam a avaliação 

como sendo um ato de análise e verificação da apreciação de valores 

quantitativos de um objeto de um estudo qualquer. No tocante que diz respeito 

a avaliação no âmbito escolar, é definida como: 

Um componente do processo de ensino que visa, através da verificação 

e qualificação dos resultados obtidos, determinar a correspondência 

destes com os objetivos propostos e, daí, orientar da tomada de 

decisões em relação as atividades didáticas seguintes (LIBÂNEO, 

1990, p. 196). 

Nesse sentido, a avaliação da aprendizagem escolar se destina a servir 

como orientação do planejamento das ações do professor que resulta da 

obtenção dos resultados sobre os avanços ou dificuldades que o aluno passa 

no decorrer da vida escolar e esse constitui um suporte ao processo de ensino 

(FURLAN, 2007).  

Tomando como base os autores, pode se dizer que conceito de um 

processo avaliativo, no âmbito escolar, se define na busca por melhores 

resultados no processo de ensino e se constitui na verificação do quanto de 

conteúdo está sendo assimilado por um aluno, o que faz desse processo uma 

base para o avanço ou a regressão do mesmo.  

De acordo com Scallon (2015), o Brasil se insere num contexto em que 

o ato de avaliar deixa claro a existência de somente um objetivo, o uso de 

provas para a atribuição de notas aos alunos.  



 

 

 

Nesse sentido o que se torna preocupante é constatar que poucos 

profissionais da área de educação fazem uso da avaliação para diagnosticar a 

aprendizagem de um aluno, e as instituições de ensino não tem em suas metas 

nenhum intuito em usar as avaliações gerais como instrumento de 

aperfeiçoamento de ensino.  

A avaliação da aprendizagem escolar deve dar suporte ao educador e ao 

educando convergindo num caminho de desenvolvimento, e assistir à 

instituição na sua responsabilidade social. Quando caminham juntos, o 

educador e o educando, edificam a aprendizagem, certificando a escola, e esta, 

à sociedade (LUCKESI, 2011). 

Também expõe, Pagano; Magalhães; e Alvez (2005), que toda abordagem 

metodológica, seja ela uma atividade em aula ou uma avaliação, precisa 

compor-se-á do papel do Professor, do papel do aluno, e do papel dos meios 

empregados.  

Nesse sentido a avaliação precisa conduzir a aquisição de informações 

com foco na tomada de decisões, e essas podem qualificar, medir o processo 

de aprendizagem e captar as características dos estudantes. 

Tendo como ideia as concepções dos dois autores, que enfatizam a 

importância de haver uma conscientização educativa na ação de avaliar para 

que possa se constatar que as metas do sistema e os objetivos de ensino foram 

atingidos. Torna- se evidente a razão de dever existir uma percepção do quanto 

é importante ter conhecimento dos tipos de avaliações e suas funções 

desempenhadas. De acordo com Leitão (2013), os tipos de avaliações podem 

ser: Diagnóstica, Formativa e Somática. E, essas diferem quanto ao momento 

de sua realização, aos objetivos, e finalidades. Grillo et al (2010), ressalta que 

às funções da avaliação devem orientar, regular e certificar aprendizagem.  

Na perspectiva de Sant’anna (1995), o tipo diagnóstico busca identificar 

algum conhecimento prévio de determinado assunto, ou seja, verifica a 

presença ou ausência de conhecimento e habilidades devendo permitir 

analisar fatores que levam ao baixo rendimento repetitivo.  



 

 

 

Vilatorre, Higa e Tychanowicz (2016), sugere o uso de questões 

qualitativas de forma a optar por permitir às concepções expressivas dos 

alunos. No caso quando a avaliação tiver o interesse em auxiliar o processo e 

complementá-lo sem ter a finalidade de encerrá-lo, esta é considerada como 

sendo uma avaliação de caráter formativa (LEITÃO, 2013).  

Define então como sendo:  

[...] as vantagens da avaliação formativa frequentemente são 

diagnosticar, consolidar, provocar dúvidas, regularizar, facilitar[...] a 

avaliação formativa é aquela que se aplica ao aluno durante seu 

processo de aprendizagem [...], (LEITÃO,2013, p.17). 

 

A fim de discorrer sobre a avaliação somática, Kraemer (2005), afirma 

que essa tem o objetivo de ajuizar o progresso do aluno ao término da 

aprendizagem fazendo-se uso da avaliação formativa para recolher dados e 

conseguir através de indicadores que permitem melhorar o sistema de ensino. 

1.2 Programação Neurolinguista (PNL)  

Percebe-se que o canal aplicado para disseminar conhecimento na área 

de exatas, algumas vezes não consegue romper barreiras que dificultam a 

comunicação e assim acabam por impedir a absorção do conteúdo de maneira 

efetiva.  

Considerando essa ideia, Almaguer (2013), elaborou exercícios que 

possibilitam desenvolver a imaginação e que permitem de forma espontânea 

que os alunos expressem a relação com o meio e suas experiências sensórias. 

Estes exercícios recebem a denominação de programação neurolinguística e 

são baseados em três canais operacionais. 

De acordo com Connor e Seymour (1990, p.19), a Programação 

Neurolinguística é a arte e a ciência da excelência, ou seja, das qualidades 

pessoais. É arte porque cada pessoa imprime sua personalidade e seu estilo 

àquilo que faz, algo que jamais pode ser apreendido através de palavras ou 

técnicas. E, é ciência porque utiliza um método e um processo para 



 

 

 

determinar os padrões, que as pessoas usam para obter resultados 

excepcionais naquilo que fazem. 

A Neurolinguística estuda os padrões entre as relações criadas pelo 

cérebro, linguagem e pelo corpo, e analisa como se processa o pensamento 

vendo imagens, ouvindo sons, falando internamente e tendo sensações, 

(MANCILHA, 2005).  Com base nessa concepção, a PNL e a sua Visa Pessoal 

(2011), salienta que o PNL trabalha com a compreensão de que o corpo e 

mente formam um sistema integrado, ou seja, o que se pensa afeta o corpo e 

as ações que são tomadas com o corpo afetam a mente. 

Conforme Dias e Sérgio (2008), a PNL é um método moderno utilizado 

no processo educacional, onde desde o início da sua abordagem foram 

elaboradas várias formas de ensinar pessoas a usarem seu cérebro com o 

objetivo de alcançar resultados desejados. 

Assim, 

cada pessoa tem sua própria maneira para aprender. Quando o 

professor percebe o estilo de aprendizagem do aluno ele pode 

apresentar a matéria de uma maneira que torne a aprendizagem mais 

fácil. O conhecimento do estilo representacional preferencial de uma 

pessoa nos permite apresentar a informação no canal (visual, auditivo, 
cenestésico) que a pessoa usa mais e, assim, ela absorverá a 

informação com mais facilidade (MANCILHA, 2005, p.10). 

 

Goulart et al (2017), apresenta reflexões sobre o canal sensorial, dizendo 

que o estudante auditivo é bem atencioso ao que está sendo dito, gosta de 

sons, e prefere o silencio para ter uma melhor compreensão daquilo que ouve. 

Assim, para esse aluno, o ruído no ambiente dificulta bastante a 

aprendizagem.  

Já o estudante visual nos indica que é bem observador, grava cores, 

imagens e tem o que se chama de memória fotográfica, nesse tipo de aluno 

deve ser implementado o uso de gráficos, a construção de mapas de estudos, 

e um tempo próprio para leitura.  



 

 

 

Por último Goulart (2017) afirma que o estudante cenestésico prefere 

atividades práticas, e tem melhor aprendizagem quando toca nas coisas ou 

move-as. O interessante é que no momento da abordagem, se faça para esse 

aluno, experiências práticas ou se tente levá-lo ao quadro, mudando-o de 

lugar para que não se torne monótona a atividade realizada dentro da sala de 

aula.  

As atividades desenvolvidas dentro da sala de aula englobam o assunto 

de Óptica Geométrica, o qual abordaremos resumidamente no próximo item. 

1.3 Óptica Geométrica 

Normalmente o conteúdo de Óptica que é visto no Ensino Médio é o de 

Óptica Geométrica, que trata a luz como se fosse constituída de partículas.  

Tratando-se de um conteúdo de suma importância para se compreender 

determinados fenômenos físicos decorrentes no cotidiano do aluno.  

Neste sentido, falaremos um pouco sobre a Óptica no Ensino Médio e 

alguns conceitos fundamentais, destacando-se, como a mesma se aplica ao 

funcionamento do olho humano e da correção de alguns defeitos visuais.  

Óptica no ensino médio  

As perspectivas da física no ensino médio devem estar norteadas para 

possibilitar uma ligação com o conhecimento científico, com os problemas de 

natureza física, e os aspectos sociais, sendo uma das principais missões dessa 

área das ciências da natureza, atuar como elemento facilitador do ensino 

aprendizagem, sempre buscando metodologias e estratégias que se 

aproximem da realidade social, na qual o aluno está inserido (KNOBRAUCH, 

2013). 

Segundo Gircoreano (2001), quando se estuda Óptica no segundo grau, 

o tempo é bem limitado, ficando restrito aos estudos de aspectos geométricos, 

de algumas concepções sobre a natureza da luz, de sua interação com a 

matéria, e da ligação com o processo de visão. Desta maneira, ganham pouco 

espaço na grade curricular ou então, são desconsiderados.  



 

 

 

Apesar da época do autor sua temática ainda se faz presente e é objeto 

de reflexão, nos dias atuais, conforme a pesquisa do Ministérios da Educação 

(MEC) que foi divulgada pelo correio brasiliense (EU ESTUDANTE, 2013), onde 

afirma que a maior dificuldade do ensino é aproximar escola ao universo 

aluno.  

 
‘’[...] a escola precisa se aproximar da realidade dos alunos, entender 

as suas expectativas e anseios e envolvê-los nas questões escolares de 

forma a adequar melhor os projetos pedagógicos às necessidades” (EU 

ESTUDANTE, 2013). 

 

De acordo com Ferreira et al (2005) o ensino de óptica tem sofrido com 

a falta de espaço na grade curricular, e esta situação se agrava no Ensino 

Médio, pois as metodologias são ultrapassadas e as aulas fogem 

completamente à realidade do estudante, deixando-o sem um entendimento 

claro daquilo que estuda e, consequentemente, dos fenômenos que o cercam 

no seu dia a dia.  

Segundo Roberto (2009), um dos grandes problemas, que se enfrenta no 

ensino de Óptica, está relacionado com a ação do professor, que tende a 

pensar pelo aluno, achando que todos os seus educandos terão a mesma 

facilidade que ele tem, de aplicar o conteúdo dado na realidade do dia a dia.  

Entretanto, isso não acontece, pois, a maioria dos estudantes precisam 

de um acompanhamento mais de perto, para poder suprir a falta de base 

inerente ao próprio sistema escolar, que os deixam sem os conhecimentos 

prévios necessários para a reflexão e entendimento dos novos conteúdos.  

Assim, é preciso a mediação do professor para que consigam fazer a relação 

dos conteúdos vistos por eles na escola, com os fenômenos que ocorrem no 

seu cotidiano. 

Mediante as abordagens dos atores, faz jus uma atenção especial ao 

ensinamento de Óptica voltada para o estudo do olho humano, pois é um 

conteúdo que, algumas vezes, não é ministrado em sala de aula, mas que é 

muito importante para se entender o funcionamento do olho humano e os 



 

 

 

problemas da visão. Para melhor entendimento do que estamos falando a 

respeito da Óptica Geométrica, abordaremos alguns conceitos fundamentais 

no item que se segue. 

1.4 Conceitos Fundamentais de Óptica Geométrica 

Segundo Viera (2012), quando temos uma lanterna emitindo um feixe 

de raio de luz, que se propaga no ar e incide sobre a superfície de uma mesa 

de mármore bem polida, é observado que uma parte desse raio será absorvida, 

e a outra parte será refletida, constituindo-se no fenômeno denominado de 

Reflexão. 

Assim, o fenômeno da Reflexão acontece quando um feixe de raio de luz 

propagando-se em um meio 1, incide sobre a superfície de um meio 2 e é 

refletido de volta para o meio 1, havendo ou não uma certa absorção, do 

mesmo, na superfície separadora dos dois meios.  

 

Figura 1 – Lanterna emitindo raios de luz, que se propagam pelo ar, 

atinge a superfície que separa dois meios, sendo refletido nela, 

voltando a se propagar no ar. Esta é uma reflexão regular, pois os raios 

de luz incidem paralelos e são refletidos também paralelos.  

 

Fonte: http://www.$ul$s-fisic$-uimic$.com/8f_15.html 

Noronha, Ribeiro e Saquette  (2008), definem refração como sendo a 

passagem da luz pela superfície de dois meios distintos e homogêneos, com a 

variação do módulo da velocidade.  



 

 

 

Figura 2 – Lanterna emitindo um raio de luz que se propaga em 

um meio 1 atingindo a superfície separadora dos meios 1 e 2 e 

refratando-se para o meio 2. 

 

Fonte: http://gt-mre.ufsc.br/ moodle/course/view.php? id=24 

Outros autores definem que: 

Os fenômenos de reflexão e refração são associados à luz. O primeiro 

diz respeito à parcela da luz incidindo em uma superfície que separa 

dois meios, retornando ao meio de origem. O segundo fenômeno refere-

se à parcela que passa para o segundo meio. (DA ROSA, DA SILVA & 

DARROL, 2013, p. 78). 

No que diz respeito às lentes esféricas Vieira (2012), discorre dizendo 

que as lentes esféricas são empregadas em vários instrumentos ópticos como 

máquinas fotográficas, óculos, lunetas, e microscópios e possuem meio 

transparente, limitado por faces curvas, que geralmente são esféricas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Aparatos tecnológicos que possuem lentes, como 

exemplos de meios separadores, onde podem ocorrer a reflexão e 

refração da luz. 

Fonte:http://gt-mre.ufsc.br/ Moodle/course/view.php? id=24 



 

 

 

O mesmo autor ainda conceitua os tipos de lentes como convergentes e 

divergentes, sendo uma lente convergente aquela onde todos os raios que 

nelas incidem convergem para um mesmo ponto, denominado foco. 

 Um comportamento curioso de uma lente convergente é que ela muda 
de tipo quando está imersa em algum meio cujo índice de refração é 

maior do que o material que a lente é feita, tornando-se assim uma 

lente divergente. [...] ao contrário que ocorre nas lentes convergentes, 

os raios luminosos que chegam a uma lente divergente incidem para 

pontos distintos do espaço. Quando traçamos o prolongamento dos 
raios refratados, percebemos que eles se encontram em certo local. É 

nesse ponto que está o foco da lente divergente (viera, 2012, P. 3,4).  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

É graças as lentes, que podemos modificar as características da imagem 

de um objeto, podendo-se obter uma imagem: Real ou Virtual, Direita ou 

Invertida, Maior ou menor do que o objeto. 

1.5 Óptica aplicada ao olho humano  

Segundo Jarbas (2016), o olho humano, sistema óptico esférico, possui 

um diâmetro aproximadamente de 24 cm, e tem duas regiões chamadas de 

polos, o polo posterior e o anterior. 

Figura 4 - Tipos de lentes e suas classificações em Lentes 

Convergentes e/ou Divergentes. 

 
Fonte:https://www.google.com.br/$mp/ 
m.br$silescol$.uol.com.br//$mp/fisic$/lentes-1.htm  



 

 

 

De acordo com Courrol e Preto, (2011), o funcionamento do olho 

humano muito se equipara ao de uma máquina fotográfica e pode ser 

estudado tendo como base um modelo simples, que seria equivalente às 

aplicações da retina, da córnea, do cristalino, e dos humores aquoso e vítreo, 

devendo ser constituído por lente que represente os vários meios ópticos.  

Os olhos humanos, assim como o da maioria dos animais predadores, 
estão localizados na parte frontal da cabeça. Os dois olhos, trabalham 

em conjunto, fornecendo ao cérebro uma quantidade significativa de 

informações essenciais: ambos veem um objeto a mais ou menos a 

mesma altura, mas a partir de dois pontos diferentes, em ângulos 

ligeiramente distintos. Essas duas imagens separaras são enviadas ao 

cérebro, que as junta em uma só e percebe o objeto em três dimensões. 

(COURROL & PRETO, 2011, p. 67). 

Diante disso com o intento de analisar algumas aplicações, e tomando 

como referência os autores, temos que:  

A retina recebe a luz focalizada pelo cristalino, e é tida como uma 

membrana interna que envolve toda a parede interna em volta do olho e nela 

estão presentes os fotorreceptores que transformam a luz em impulsos 

nervosos Ramos (2006). 

  Também,  

O campo de visão de um olho é a extensão do ambiente que pode ser 

vista, estando a cabeça imóvel. No ser humano o campo visual abrange 
cerca de 150o e os campos de ambos os olhos se sobrepõem em cerca 

de 120o. A sobreposição dos dois campos na retina proporciona a 

experiência tridimensional do ambiente (relevo e profundidade). A 

determinação do campo visual é de grande importância clínica, pois 

as deficiências visuais em áreas especificas do campo visual permitem 
fazer correlações com lesões nos diferentes pontos da via visual 

(NISHIDA, 2012, p. 86) 

No sistema óptico existe uma parte transparente que fica localizado na 

parte frontal do olho, e é denominada de córnea, tendo o papel de lente 

divergente, pois está imersa por ar de um lado e por humor aquoso do outro, 

verifica se que possui um índice de refração aproximadamente de 1,38 

(HELENE & HELENE, 2011). 



 

 

 

Com objetivo de rapidamente esclarecer sobre o que vem a ser o 

Cristalino Zombini, Chinen, e Costa, (2008) afirmam que é uma lente elástica 

e transparente que regula a visão para perto e para longe  

A respeito do humor aquoso o autor diz que: 

“O humor aquoso é o liquido produzido dentro do olho e não está́ 
relacionado com as lágrimas, produzidas por uma glândula externa, 

localizada atrás da pálpebra. A humidade dos olhos é causada por 

lágrimas, não pelo humor aquoso. O glaucoma é frequentemente 

causado por alta pressão provocada pela falta de drenagem do humor 

aquoso dentro do olho e, portanto, a razão para usar o implante”  

(BARTON, 2008, p. 3) 

Dessa forma, depois de ter conceituado alguns componentes do globo 

ocular, convém ressaltar alguns problemas relacionados à visão que são mais 

frequentes. 

Com base nos autores Guedes, Braun, e Rizzatti,(2001) a hipermetropia 

é defeito visual na qual a imagens se forma numa região posterior a retina. Na 

miopia acontece o inverso, as imagens formam-se numa região anterior a 

retina. Já no astigmatismo, a imagem se forma sobre a retina, mas 

transforma-se num pequeno segmento de reta. 

A hipermetropia ou visão longa é caracterizada quando a convergência 

dos raios de luz paralelos ocorre em um foco atrás da retina. O resultado é 

uma visão não nítida a qualquer distância. Ela pode ser causada por 

encurtamento do globo ocular ou enfraquecimento do poder refringente da 

córnea ou cristalino. Esse erro refrativo da visão pode ser corrigido com o uso 

de lentes convexas, para aumentar o angulo de incidência dos raios de luz que 

entram na córnea e cristalino.  

A miopia ou visão curta apresenta o problema inverso da hipermetropia, 

os raios de luz convergem em um foco anterior à retina. Assim, o “ponto 

distante” do olho, que está́ no infinito, na hipermetropia e na emetropia, esta ́ 

a uma distância finita a menos de 6 metros do indivíduo, ou seja, imagens de 

objetos muito distantes não são nítidas.  



 

 

 

E, pode ser causada por globo ocular grande ou por aumento do poder 

refringente dos meios. Felizmente, este problema, independentemente de sua 

origem, pode ser corrigido, fazendo-se o uso de lentes côncavas, que divergem 

os raios luminosos, focalizando-os na retina.  O autor traz uma definição 

acerca do astigmatismo dizendo o seguinte  

“O astigmatismo é caracterizado por uma visão distorcida. A origem 
do problema está́ em uma diferença entre o poder refringente nos 

diversos meridianos do olho. A maioria dos casos ocorre devida 

irregularidade na forma da córnea, mas o cristalino também pode 

causar astigmatismo. O erro refrativo pode ser tratado com lentes 

cilíndrica, côncava ou convexa dependendo do meridiano do olho que 

é origem do problema” (OLIVEIRA, WACHTER, & AZAMBUJA, 2016, p 

47). 

2. METODOLOGIA 

Este capítulo está voltado para descrever de forma clara as ferramentas 

metodológicas utilizadas para tornar essa pesquisa possível, onde está 

dividido em Metodologia da Pesquisa que descreve os tipos de pesquisa, os 

sujeitos da pesquisa e todos os procedimentos de coleta de dados.  E 

metodologia do Ensino, onde falaremos dos objetivos, da teoria do ensino em 

que se baseou, do desenvolvimento das ações da pesquisa em campo e da 

avaliação realizada, que foram utilizados para se obter um bom desempenho 

da pesquisa e consequentemente um bom resultado.  

2.1 Metodologia da Pesquisa 

Trata do conjunto de métodos e técnicas necessárias para a realização 

da pesquisa. 

2.1.1 Tipo de pesquisa  

A nossa pesquisa cientifica, foi classificada inicialmente como Pesquisa 

básica que tem como objetivo gerar conhecimentos úteis para o avanço da 

ciência, envolvendo interesses em comum, universais e não tem aplicação 

prática prevista (Silveira, 2009). Segundo o autor Souza et al (2013, p. 13): a 

pesquisa básica, como um estudo teórico ou experimental, original ou 

incremental, visa compreender fatos e fenômenos observáveis, sem ter em 



 

 

 

vista o uso ou aplicação específica imediata, e analisar propriedades, 

estruturas e conexões, com vistas a formular e comprovar hipóteses, teorias, 

e etc.  Entretanto, depois se transformou em uma pesquisa aplicada, onde 

coletamos dados e os analisamos. 

Quanto aos procedimentos técnicos, tem uma parte que pode ser 

classificada como pesquisa bibliográfica, que se define como discorre 

Prodanov (2013), como sendo toda pesquisa feita a partir de materiais 

publicados como livros, artigos científicos, dissertações, teses, e outros mais. 

Documentos de conteúdos de veracidade devidamente comprovada.  

Ainda se define: 

 

Pesquisa bibliográfica ou de fontes secundárias, aquela que abrange 

toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, 

desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, 

pesquisas, monografias, teses, artigos científicos impressos ou 
eletrônicos, material cartográfico e até meios de comunicação oral: 

programas de rádio, gravações, audiovisuais, filmes e programas de 

televisão. Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto 

com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, 

inclusive conferências seguidas de debates que tenham sido 
transcritas de alguma forma. (Lakatos & Marconi, 2017, p. 33).  

 

E, também a nossa pesquisa se classificou tecnicamente como pesquisa 

participante, sendo esta [...] “um modelo de pesquisa que difere dos 

tradicionais porque a população não é considerada passiva, e seu 

planejamento e condução não ficam a cargo de pesquisadores profissionais”. 

(GIL, 2017).  

Nesse contexto, a pesquisa participativa não depende de decisão dos 

pesquisadores, ela é conduzida levando-se em conta todo o contexto que 

abrange os sujeitos da pesquisa. Contribui para se chegar a um consenso 

entre vastos contextos. Não segue regras metodológicas, pois todos as 

questões metodológicas surgem com o andamento da pesquisa. (Moreira, 

2011) 



 

 

 

Quanto aos seus objetivos, classifica-se como pesquisa descritiva, onde 

é utilizada quando se busca descrever ou estimar uma proporção das 

características, ou simplesmente verificar as relações entre as variáveis deste 

determinado grupo. Abrange vários métodos de coleta de dados como por 

exemplo, entrevistas, questionários e observação (Mattar, 2014).  

Como também enfatiza Souza e Et al (2013, p. 15), “Pesquisa Descritiva: 

visa identificar e descrever as características de determinada população, 

individuo, local, empresa, fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis”. 

Com relação ao método, essa pesquisa utiliza o método indutivo, onde 

o mesmo, é definido como fruto das observações, um procedimento do 

raciocínio que, a partir de uma análise de dados particulares, encaminha para 

as noções gerais.  (SOUZA, SANTOS, & DIAS, 2013).  

Assim,  

 
Indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo de 

dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma 
verdade geral ou universal. O objetivo dos argumentos indutivos é 

levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que o das 

premissas nas quais se baseara.  (LAKATOS & MARCONI, 2017, PP. 

82,83).  

 

Quanto a forma de abordagem nossa pesquisa se classifica como 

qualitativa que é utilizada para entender, explorar os motivos pelos quais um 

grupo ou um indivíduo tomam certas soluções para determinados problemas 

de qualquer natureza. Esta abordagem procura envolver seus procedimentos 

e coletas de dados no próprio ambiente do participante e usa da indução para 

interpretar os motivos pelos quais se chegou a tal resultado. (Creswell, 2016).  

Também, 

Pesquisa qualitativa – é a qualidade como prioridade de ideias, coisas 

e pessoas que permite que sejam diferenciadas entre si de acordo com 

as suas naturezas. O objeto da pesquisa vai ser tratado de forma 

radicalmente diferente da modalidade anterior de investigação. A 
pesquisa qualitativa também pode possuir um conteúdo altamente 

descritivo e pode lançar mão de dados quantitativos incorporados em 

suas análises. Justifica-se o fato de o tratamento qualitativo de um 



 

 

 

problema, que pode até ser uma opção do pesquisador, apresentar-se 

de uma forma adequada para poder entender a relação de causa e 

efeito do fenômeno e consequentemente chegar a sua verdade e razão. 

(CASTILHO, BORGES, & PEREIRA, 2014) 

 

Tendo definido as características de nossa pesquisa, passaremos a 

seguir, para a descrição do local onde ela será realizada. 

2.1.2 Local da pesquisa  

Nesta pesquisa foi realizado um estudo de campo que segundo (SOUZA  

et al, 2013) se caracteriza como: “[...] faz a pesquisa no lugar de origem onde 

ocorrem os fenômenos. Usa procedimentos de coleta de dados, observações, 

entrevistas, e etc.” 

A pesquisa foi realizada em uma Escola da Rede Pública do Estado do 

Amazonas, localizada na cidade de Manaus, no período do quarto bimestre do 

ano letivo de 2017. A escola está incluída no turno da manhã e tarde no ensino 

regular das series do 6° ao 9° ano do ensino fundamental e no turno noturno 

na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que contempla três 

anos do ensino médio.  

Escolheu-se aplicar a pesquisa no turno noturno, pelo motivo de o tema 

da pesquisa está voltado especialmente para alunos do ensino médio, 

conforme exigência dos parâmetros curriculares nacionais. 

2.1.3 Os Participantes da pesquisa  

Para participar da pesquisa, selecionou-se uma turma de alunos do 

segundo ano do ensino médio da modalidade de Jovens e Adultos, onde 

participaram da pesquisa uma quantidade de 30 alunos no total, os quais 

possuíam uma diversificação um tanto ampla quanto a idade e sexo,  estando 

dentro do intervalo de 19 a 60 anos.  

A escola possuía outras turmas com as mesmas características, e que 

poderiam ser aproveitadas para se fazer a pesquisa. Entretanto, a direção da 

escola só deu a permissão para que se realizasse a pesquisa com apenas uma 



 

 

 

turma, então as outras turmas foram desconsideradas por causa desse 

motivo. 

É importante destacar que todos os membros desta pesquisa 

participaram de maneira voluntaria e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido – TCLE conforme as normas exigidas pela Universidade 

Federal do Amazonas, onde ficou claro que toda a pesquisa seria realizada 

sem nenhuma remuneração e sem fins lucrativos, preservando-se o 

anonimato de todos os participantes, e com a total liberdade para que os 

mesmos pudessem desistir a qualquer momento e em qualquer uma das 

etapas da mesma, sem nenhum prejuízo para si.  

Definidos os sujeitos da pesquisa, passaremos agora a descrever os 

instrumentos de coleta de dados que foram utilizados. 

2.1.4 Instrumentos de coleta de dados  

Para a coleta de dados da pesquisa, fez-se uso dos seguintes 

instrumentos: questionários, com perguntas abertas e com perguntas 

fechadas, um teste neurolinguística1, que se utiliza de perguntas fechadas, e 

um Quiz2 em grupo. Conforme as definições seguintes:   

 

 

2.1.5 Questionários  

 O questionário, é um instrumento de coleta de dados, considerado 

valioso tanto para a pesquisa como para fins de avaliação, é mais que uma 

lista de perguntas, sua elaboração e técnica é requer atenção, pois, perguntas 

 

1 Teste Neurolinguística -  teste para detectar por qual sentido sensorial seja ele Cenestésico, Auditivo ou 

Visual a aprendizagem é facilitada para o sujeito, 

2 Quiz – Atividade lúdica realizada com perguntas e respostas referente ao conteúdo a ser ensinado, 

utilizado nessa pesquisa como forma de avaliação final.    



 

 

 

bem elaboradas favorecem a obtenção de respostas mais precisas para a 

pesquisa.  

Traz a vantagem de proporcionar ao participante uma maior liberdade 

de expressão em suas respostas, pois na maioria dos casos mantem o 

anonimato na pesquisa (Elliot, 2012).  

E assim enfatiza o autor supracitado  

 
Questionários podem ser definidos como uma técnica de 

investigação que inclui um número mais ou menos elevado 
de questões que, apresentadas as pessoas, objetivam, 
dentre outros aspectos, o conhecimento de fatos, 

comportamentos, opiniões, crenças, sentimentos, 
atitudes, interesses expectativas, motivações, preferências 

e situações vivenciadas (ELLIOT, 2012, P. 27).  
 

  

Questionários se assemelham à provas escritas, e a grande diferença é 

que nos questionários não existe resposta certa ou errada, pois seu único 

objetivo é identificar opiniões. Parecido com uma entrevista, mas que difere 

desta, com a vantagem de poder ser aplicada para um vasto grupo de pessoas 

ao mesmo tempo, caso seja necessário, o que facilita a análise dos resultados 

(GIL, A.C, 2013).  

Existem alguns tipos de questionários os que se classificam com 

perguntas abertas, questionários de perguntas fechadas e os questionários 

com perguntas semiabertas. Nesse contexto Arrabal (2011) diz que:  

 
Estas três modalidades de questionários são definidas em razão 

da natureza de suas perguntas. Assim, um questionário aberto é 

elaborado apenas com perguntas abertas (também conhecidas como 

“subjetivas”), ou seja, aquelas em que a resposta é apresentada 

textualmente e de forma livre. Por outro lado, um questionário fechado 

é elaborado com perguntas cujas respostas são definidas em meio a 

alternativas previamente estabelecidas (também conhecidas com 
questões “objetivas”). Por consequência, o questionário semiaberto 

apresenta um misto de questões abertas e fechadas. 

 



 

 

 

Foram utilizados um total de cinco questionários nas etapas da 

pesquisa (Apêndice 1), onde, se dividiam conforme mostrado na tabela a 

seguir:  

Tabela 1 - Relação de questionários utilizados na pesquisa. 

   

 

É importante ressaltar que os questionários estão descritos no quadro 

acima, conforme a sua ordem de aplicação no decorrer da pesquisa.  

2.1.6 Teste Neurolinguístico  

Além dos questionários foi utilizado um teste Neurolinguísticos que 

nada mais é do que um questionário com perguntas fechadas, onde era dado 

a possibilidade de somente duas respostas possíveis SIM ou NÃO.  A tabela 

abaixo descreve a composição do teste, que pode ser visto no (Apêndice 2).  

Tabela 2 - Divisão das questões do Teste Neurolinguística 

 

 Característica das perguntas Total de perguntas 

Questionário (A) Semiaberto 3 

Questionário (B) Aberto 3 

Questionário (C) Aberto 5 

Questionário (D) Fechadas 3 

 

 Quantidade de perguntas Total de perguntas 

Série de perguntas A 10 

30 Séries de perguntas B 10 

Série de perguntas C 10 



 

 

 

2.1.7 Quiz 

Outro método utilizado para coletar dados foi o uso de um jogo 

denominado Quiz. Este jogo parte do princípio de se ter uma aula ou avalição 

mais interativa, utilizando-se o lúdico para trabalhar a fixação do conteúdo e 

fazendo-se uso da competitividade como incentivo, para se obter sucesso no 

processo de ensino- aprendizagem. O jogo contém perguntas e respostas, 

voltadas para todo o conteúdo anteriormente trabalho em sala de aula, o que 

faz com que o aluno tenha a possibilidade de fazer uma revisão, e 

consequentemente, se for o caso, tirar determinadas dúvidas. (MOURA & 

Rocha, 2014) 

Quanto aos benefícios da utilização do Quiz relata-se que:  

  
  São inúmeras as evidências que nos mostram que criar um Quiz 

relacionando ao conteúdo estudado durante as aulas torna mais 

provável a retenção do assunto. O Quiz identifica lacunas no 

conhecimento. Como um simulado, o teste prévio pode ajudar a 

identificar quais são os pontos da matéria que precisam de reforço. 

Fixar uma matéria facilita e prepara o cérebro para os próximos 
conteúdos [...] Criar Quiz possibilita uma melhor organização do 

conhecimento, ajudando o cérebro organizar o material em grupos 

para permitir uma melhor memorização e assimilação. Um Quiz 

melhora a transferência de conhecimentos para novos contextos. 

Experiências mostram que no papel os testes e simulados ajudam na 

aplicação do conhecimento [...] (OLIVEIRA, 2016). 

 

O Quiz, utilizado nessa pesquisa, fora composto de uma série de 

perguntas relacionadas ao assunto lentes esféricas e suas aplicações ao olho 

humano. Composto com um total de 30 perguntas projetadas em slides na 

sala de aula.  

2.2 Metodologia do ensino  

Esta pesquisa buscou delinear uma metodologia para selecionar um 

tipo de avaliação da aprendizagem adequado, utilizando-se de uma estratégia 

baseada em teste neurolinguísticos. De uma teoria de ensino aprendizagem 

baseada no estilo de aprendizagem denominado VAC, que são iniciais de 

Visual, Auditivo e Cenestésico, inicialmente desenvolvida por Fernald e Keller 



 

 

 

e Orton Gilingham, que coloca a ideia de o indivíduo ter facilidade de aprender 

por um desses sentidos ou por uma combinação deles.  (SALDANHA, 

ZAMPRONI, & BATISTA, 2016) 

Foi escolhido para ser trabalhado na pesquisa, um dos conteúdos que 

compõe a grade curricular da disciplina de Física, o conteúdo de Óptica 

Geométrica. Sendo esse um assunto amplo. Entretanto, somente foi 

ministrada a parte de lentes esféricas e suas aplicações ao olho humano.  

A estratégia de ensino segue a seguinte sequência didática, foi 

primeiramente utilizado o teste neurolinguística, para que esse pudesse 

delinear como seriam as aulas ministradas, depois os questionários, como 

forma de mostrar o conhecimento prévio do conteúdo, e finalmente o feedback, 

a análise do processo como um todo. No caso, as aulas foram divididas em 

duas sendo essas nas aulas teóricas utilizado somente a lousa e o pincel da 

sala de aula. 

2.2.2 Aulas 

O delineamento das aulas se deu de maneira descrita a seguir: 

Aula 1 - Foi primeiramente distribuído aos alunos o Teste 

Neurolinguística impresso, onde eles respondiam as perguntas com SIM ou 

Não, também o questionário A, para a coleta dos conhecimentos prévios sobre 

o conteúdo, e questionário B para explorar a opinião sobre as aulas de Física 

e suas maneiras de preparo para o seu estudo.  

Aula 2 - O conteúdo ministrado sobre o assunto de lentes esféricas, seus 

tipos e os conceitos físicos que envolvem seu funcionamento como dispersão 

da luz, leis da refração, convergências e divergência dos raios de luz. Ao final 

da aula, os alunos receberam um resumo impresso que continha tudo o que 

foi explicado em sala de aula, com imagens ilustrativas para facilitar o 

entendimento.  

Aula 3 – Foi aplicado o Questionário C, para fins de se saber sobre os 

conhecimentos prévios do conteúdo. E, a aula abordou o funcionamento do 



 

 

 

olho humano, explicando todos os elementos que formam o globo ocular e 

como nesse caso se aplica os conceitos físicos da refração, da dispersão da 

luz.  Explicação da existência de defeitos da visão como Miopia e 

Hipermetropia, que podem vir a ser corrigidos utilizando lentes esféricas e de 

que maneira essas lentes funcionam na correção de cada um desses defeitos. 

Também ao final dessa aula os alunos recebem um resumo impresso com o 

conteúdo que foi ministrado, que continha esquemas da composição do globo 

ocular, e do funcionamento das lentes, para a correção dos problemas de visão 

abordados na aula.  

Aula 4 - Nessa aula foi entregue o questionário D com o objetivo de saber 

se o conteúdo das duas aulas foi assimilado, e o que foi assimilado por eles 

no decorrer dessas aulas.  

Depois de todas as aulas ministradas foi necessário realizar uma 

avaliação para detectar se o conteúdo realmente foi assimilado ou não pelos 

participantes da pesquisa, o que abordaremos a seguir. 

2.2.2 Avaliação  

Para a avalição foi realizado um Quiz de perguntas e respostas, 

composto por 30 perguntas abertas. Os alunos foram realocados para a sala 

de multimídia da escola, onde o Quiz foi projetado para facilitar a leitura das 

perguntas. Os alunos formaram 5 grupos, com componentes de escolha 

própria deles. As regras eram as seguintes:  A pergunta era feita na ordem dos 

grupos, onde eles tiram o tempo de 40 segundos para responder, eles podiam 

conversar entre si, para entrar em consenso da resposta correta. Caso o grupo 

não soubesse a resposta correta, a pergunta era passada para o grupo 

seguinte, com o tempo máximo de 10 segundos para resposta, caso nenhum 

dos grupos respondesse a questão, era descartada. O grupo vencedor é aquele 

que obtiver o maior número de acertos. 

3. RESULTADOS E ANÁLISES 

Toda pesquisa seja ela de qualquer natureza está norteada no objetivo 

principal de alcançar um resultado, podendo ser esse positivo ou até mesmo 



 

 

 

negativo, o importante é chegar a uma conclusão quanto a pesquisa. Obter 

parâmetros que possam ser discutidos, e mais a frente aprimorada se 

necessário. Neste capitulo iremos partir para a análise de todos os 

instrumentos de coleta de dados que foram utilizados nessa pesquisa.  

3.1 Teste Neurolinguística 

O teste foi aplicado no primeiro contato com a turma, com o objetivo de 

definir quantos alunos eram cenestésicos, ou seja, possuíam maior facilidade 

de aprender através de ações corporais fazendo uso do sentido do tato, como 

por exemplo, manuseio de objetos, ou trabalhos manuais, ou ainda realizando 

experimentos, quantos seriam Visuais, ou seja, aqueles que tem maior 

facilidade de usar o sentido da visão, utilizando a observação e captação de 

detalhes, como seu ponto forte apresentando uma boa memória fotográfica, e 

a preferência de imagens e esquemas para facilitar o aprendizado, e quantos 

são auditivos, que no caso, são aqueles que tem uma boa memória auditiva e 

conseguem lembrar com facilidade uma palavra, uma explicação que lhe fora 

passado.  

Para facilitar a explicação foi feito a divisão em três grupos a serem 

classificados pelas siglas, X, Y e Z. Nos quais são eles Auditivos, Visuais e 

Cenestésicos respectivamente.  

Analisando os resultados constatou-se que do total de alunos que compunha 

a turma, 44% pertenciam ao grupo X, e outros 43% mostraram-se pertencer 

ao grupo Y, e somente 13% foi constatado como pertencente ao grupo Z.  O 

percentual relativo a esses dados pode ser visto no gráfico a seguir: 

Com base nesses resultados procurou-se planejar as aulas visando um 

cuidado maior para facilitar o ensino-aprendizagem para cada grupo de 

alunos, para que se atingisse com abrangência de toda a turma. 

Consequentemente, pensando nos alunos do grupo X buscou-se uma 

aula teórica simples, levada como uma explicação mais parecida como uma 

Gráfico 1 - Percentual de participantes Cenestésicos, Auditivos e Visuais. 



 

 

 

conversa, tentando indaga-los com perguntas simples e enfatizando conceitos 

que fosse pertinente fixar.  

Já pensando nos alunos do grupo Y, além dessa aula teórica procurou-

se fazer desenhos na lousa, escrever conceitos em letras grande e usando 

cores diferentes de pinceis para ajudá-los na visualização. Também foi criado 

um resumo das aulas que eram distribuídos impressos em tinta colorida, 

esses resumos continham todos os conceitos que foram abordados na aula e 

também foram ricos em imagens e esquemas para que ao olhar pudesse ter 

facilidade em fixar o conteúdo.  

E para os alunos pertencentes ao grupo Z no decorrer das aulas  

recorremos a exemplos práticos, objetos que pudessem ter contato como por 

exemplo um óculos de grau, que neste caso foi utilizado para mostrar e 

comparar os tipos de lentes que diferem para cada utilidade especifica, e os 

resumo também foram entregados impressos e individualmente para que se 

pudesse ter contato com a folha de papel, mesmo que tivessem que ler, mas o 

fato de examinarem o conteúdo em mãos já era uma forma de contato físico.  

 

 

3.2 Questionário A 

 

O questionário A foi criado com a intenção de investigar o conhecimento 

prévio que os alunos tinham do conteúdo de lentes esféricas, composto de três 

perguntas sobre lentes esféricas, aplicação das lentes no dia a dia e sobre o 

conceito de refração, teve sua aplicação antes do início da primeira aula.  

                 Gráfico 1 – Teste Neurolinguistica – Alunos, Questionário A 



 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos foram orientados a escrever o que realmente sabiam sem se 

preocupar em resposta certa ou errada. Analisando as respostas constatou-se 

que os alunos não tinham uma noção mínima sobre o conteúdo, a grande 

maioria disse não saber responder nenhuma das perguntas, outros poucos 

fizeram somente uma associação de Lentes a “lentes de contato”, ou seja, 

mostraram-se leigos em relação a tal conteúdo.  

 

3.3 Questionário B 

 Este questionário foi composto de três questões abertas, nos quais se 

relacionavam a aula seguinte, é importante deixar claro que este questionário 

também foi criado com a intenção de investigar o conhecimento prévio dos 

alunos com relação ao conteúdo de lentes esféricas aplicado no olho humano, 

portanto, foi aplicado antes da aula ser ministrada. As perguntas 

correspondiam ao conceito do funcionamento do olho humano, de refração da 

luz aplicado no funcionamento do olho humano e sobre a correção da Miopia 

e Hipermetropia.  

Na grande maioria, os alunos não souberam explicar nenhuma das 

perguntas e 

deram 

respostas 

bem parecidas 

como  

“Não sei”,  

44%

43%

13%

Teste Neurolinguística - Alunos

Auditivo (X)

Visual (Y)

Cenestésico (Z)



 

 

 

“Não faço a mínima ideia”,  

“Não sei responder”. 
(Resposta dadas por alguns alunos no questionário B). 

 
Outros mostravam ter uma pequena noção do que se tratava, dando 

para a primeira pergunta respostas relacionadas com a luz, como:  

“Bem acredito eu que pode estar relacionado com a luz também” 
“Para funcionar o olho precisamos de luz porque sem luz não 

conseguimos ser nada”.  
(Respostas dadas por alguns alunos em resposta ao questionário B) 

 
Quanto a correção da miopia e hipermetropia, alguns disseram se tratar 

de uma doença apenas curada por oftalmologista. Nenhum deles soube 

associar conceitos físicos a tais disfunções.  

 

3.4 Questionário C 

Este, foi submetido aos alunos como forma de se constatar o quanto 

eles aprenderam nas aulas. Teve sua aplicação no final do conteúdo e contém 

basicamente as mesmas perguntas que os demais questionários aplicados 

anteriormente, sendo um total de cinco perguntas, justamente para 

conseguirmos uma comparação do antes e depois das aulas.  

Observou-se uma melhora nas respostas, pois,  conforme o gráfico 2 

apenas um percentual de 13% não soube responder, outros 33% responderam 

o questionário deixando pelo menos uma questão em branco e 53% 

responderam todo o questionário. 

 

  Gráfico 2 - Análise de respostas do questionário C 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

As respostas foram diversas, no entanto notou-se uma melhora quanto 

aos termos utilizados. Como mostra que quando se perguntou o que são lentes 

um dos participantes respondeu: 

 “Lentes são objetos que funcionam com a refração da luz”. 
(Resposta de uma dos alunos em relação a primeira pergunta do 

questionário C).  
 

 

 E quando perguntado sobre o que vem a ser refração, um outro 

participante respondeu:  

“A luz é uma forma que se propaga em alta velocidade, mas essa 
velocidade depende do meio por onde a luz está se propagando” 
( Resposta de um aluno em relação a terceira questão do questionário 
C).  

 

 outro disse: 

 “É o desvio da luz”.  
( Resposta de um aluno em relação a quarta questão do questionário C) 
 
 

Mesmo utilizando termos mais confortáveis para eles, aos que 

responderam as questões todos eles mostraram já ter uma boa noção de 

conhecimento sobre o conteúdo, nenhuma das respostas foi considerada 

totalmente errada. 

Avaliação 

Com base no resultado do teste neurolinguística no qual a maioria da 

turma mostrou ser auditiva foi escolhido como forma de avaliação um Quiz, 

pois este seria feito com perguntas curtas e de respostas rápidas, justamente 

13%

54%

33%

Análise - Questionário C

Não souberam responder

Responderam

Responderam deixando em
branco uma ou mais questões



 

 

 

para testar o tempo de resposta desse alunos auditivos, e pensando nos 

alunos que mostraram-se ser visuais, buscamos incluir neste Quiz perguntas 

com imagens ilustrativas, as mesmas incluídas nos resumos que foram 

entregues nas aulas, pedindo para que ao ver a imagem dissessem o que ela 

ilustrava dentro do conteúdo apresentado, e para os cenestésicos foram 

incluídas perguntas de interação com objetos como por exemplo ao ver uma 

lente, dizer qual seu tipo e qual sua aplicação na correção da visão.  

Este Quiz teve no seu total 30 perguntas, e para que houvesse interação 

da turma, foram formados 5 grupos, onde eles poderiam conversar entre si e 

entrar em consenso sobre a resposta correta, foram realizadas um total de 6 

rodadas de perguntas.  

Como resultado desta avaliação a tabela 3 mostra a quantidade de 

acertos que os grupos obtiveram e como podemos perceber todos os grupos 

acertaram pelo menos metade das questões, considerando este resultado 

satisfatório.  

Tabela 3 - Resultado da Avaliação realizada com os participantes da pesquisa. 

 

3.5 Questionário D 

 

Este questionário foi aplicado ao final de todas as atividades, é composto 

de perguntas de satisfação em relação as aulas ministradas e avaliação 

realizada e, também de autoavaliação no sentido de considerar ter entendido 

ou não todo o conteúdo abordado em sala de aula.  

Quando perguntado a opinião sobre as aulas 80% classificou como 

ótima, 20% como boa e nenhum aluno considerou a aula ruim. Isto é bom, 

 Grupo I Grupo II Grupo III Grupo IV Grupo V 

Quant. 

de 

Acertos 

3 3 3 5 4 



 

 

 

pois a satisfação dos alunos com relação as aulas são importantes, se uma 

aula é considerada ruim o aprendizado se torna ruim os alunos se desmotivam 

em aprender.  O gráfico 3 a seguir traz a ilustração deste resultado. 

Gráfico 3 -  Satisfação dos participantes quanto as aulas ministradas. 

 

 

 

 

 

 

 

Quando perguntado se consideravam ter entendido o conteúdo das 

aulas 77% da turma disse ter entendido mais ou menos e 23% disse que sim, 

aprendeu o conteúdo e nenhum deles considerou não ter entendido o 

conteúdo conforme mostra o gráfico 4 abaixo. Resultado também considerado 

como satisfatório, pois, mostra que ao menos na grande maioria da turma o 

conteúdo foi entendido de alguma forma.  

Gráfico 4 -  Auto avaliação dos participantes da pesquisa quanto ao aprendizado do 
 conteúdo ministrado. 
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E quanto a opinião sobre a avaliação realizada o gráfico 5 mostra que 

72% disseram gostar da avaliação, outros 28 % disseram ter gostado muito 

da avaliação e nenhum dos participantes relataram não ter gostado da 

avaliação realizada. Está opinião é de muita importância, pois a avaliação foi 

criada com base no perfil da turma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Este questionário reflete o conforto dos alunos em relação as aulas, 

mesmo se tratando de uma disciplina geralmente muito temida por ser 

considerada muito difícil e complicada de se entender como infelizmente é a 

disciplina de física.  

A se tratar dos resultados de forma geral, podemos considerar 

satisfatórios, observou-se um avanço de aprendizagem da turma, esta que por 

sua vez é considerada uma turma complicada pela suas diferenças de idade e 

de personalidade, sem contar a diversos problemas pessoais dos participantes 

que afetam o ambiente de sala de aula, mesmo assim,  no decorrer de todo o 

processo, a cada etapa da pesquisa os alunos mostraram-se cada vez mais 

curiosos e participativos, a pesquisa foi relevante quanto ao buscar entender 

por qual sentido sensorial o aluno tem melhor sensibilidade para aprender.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Gostei Muito
28%

Gostei
72%

Não Gostei
0%

Gráfico 5 - Satisfação dos participantes quanto a avaliação realizada. 



 

 

 

Está pesquisa tinha em seu objetivo geral, criar uma metodologia de 

avaliação para fins de contribuição ao processo de ensino e aprendizagem de 

física, baseando-se em uma estratégia utilizando teste neurolinguística.  

 O conteúdo da disciplina de Física trabalhado foi o da óptica aplicada 

ao olho humano e com base nos resultados obtidos do teste neurolinguística, 

onde a maioria dos alunos mostrou em suas personalidades ser mais Auditivo 

(44 %), outra parte ser Visual (43%), e somente eram Cenestésicos (13%), 

todos os demais procedimentos dessa pesquisa buscou como base o resultado 

deste teste.  Todas as aulas foram ministradas pensando em como fazer para 

facilitar o aprendizado através destes sentidos sensoriais, os alunos foram 

sendo observados e avaliados em todo o processo através de questionários, 

onde podiam se expressar livremente, como avaliação final foi escolhido 

utilizar uma estratégia de avaliação em forma de Quiz, buscando fazer com 

que todos obtivessem uma maior facilidade em demostrar ter adquirido o 

conhecimento mesmo que básico sobre o conteúdo em questão.  

Como resultado desta avaliação ficou constatado um avanço de 

aprendizado em comparação aos primeiros questionários onde a grande 

maioria da turma dizia não conhecer o assunto, mesmo sabendo se tratar de 

uma avaliação mostraram-se a vontade, todos os grupos responderam 

corretamente no mínimo 2 questões, ou seja, nenhum deles ficou com nota 

zero na avaliação.  

Buscou em todas as suas etapas atribuir a seus participantes nada mais 

do que o aprendizado, levando em conta os seus resultados do teste foi 

possível direcionar melhor as aulas, tendo este como um facilitador durante 

toda a pesquisa percebeu-se um avanço quanto ao aprendizado do conteúdo 

em questão, mostrou o quanto é importante a observação e o conhecimento 

de uma turma antes de qualquer passo a ser dado no ato de ensinar, e se é 

importante para o aluno é fundamental para um professor e de grande valia 

para a instituição escolar em geral.  

Obter resultados totalmente satisfatórios é uma missão quase que 

impossível, pois são inúmeras as dificuldades que são enfrentadas, lidar com 



 

 

 

o sistema de educação atual e fazer com que os alunos entendam que tudo 

que se esta a fazer tem a principal finalidade de beneficia-los com o 

conhecimento é um luta árdua diária de um professor. Mesmo em meio a 

tantas tribulações esta pesquisa mostra que é possível se obter resultados 

com simples atitudes, o observar, o conhecer sua sala de aula facilita seu 

trabalho.    

O teste neurolinguística é uma simples ferramenta que pode ser útil 

para todas as etapas do ensino-aprendizagem, pois mostra o caminho a seguir 

para que não se perca tempo tentando obter resultados em métodos padrões 

ou mesmo em métodos simples quando se aplicado para o público errado, 

mesmo que não se tenha recursos à disposição, o que geralmente é a realidade 

em escolas públicas,  ele dá ao professor a oportunidade de criar suas 

possibilidades, de elaborar métodos de ensino que venham a ser satisfatórios 

de indicar o momento e lugar para aplicar um experimento, de aplicar 

animações, textos impressos e assim por diante para que assim venha facilitar 

a resposta dos alunos quanto ao que se esta tentando transmitir.  
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