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RESUMO  

 

 

 Desenvolvemos neste trabalho uma metodologia sequencial de aproximação entre o 

saber científico e os fenômenos reais vivenciados pelos alunos. O método parte primeiramente 

da expressão intuitiva do aprendiz através de um questionário com debates e conclusões, 

seguido da apresentação de vídeos hilários referentes a fatos reais que fazem parte da 

realidade observada pelo aluno. Desenvolve, após esses momentos, um debate explicativo do 

fenômeno apresentado no vídeo e, por fim, aplicam-se os princípios científicos com um novo 

questionário e discussões a respeito dos temas que foram abordados. 

 Fundamentamos nosso trabalho em dois teóricos da aprendizagem, George Kelly, com 

a teoria dos construtos pessoais, que considera o ser humano um cientista individual e David 

Ausubel, com a teoria da aprendizagem significativa. Complementamos a base teórica com a 

principal ideia de João Zanetic em sua tese de doutorado, considerando a física como cultura. 

 A aplicação do produto, desenvolvido e experimentado, foi realizado no Centro de 

Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) Tereza Mitsuko Tustumi, com 18 alunos do 1º ano na 

modalidade seriado do ensino de jovens e adultos. Os resultados mostraram que o objetivo do 

projeto foi alcançado: aproximar e relacionar o conhecimento observado pelo aluno no 

cotidiano com o conhecimento científico. 

 O produto educacional, resultado da experimentação, está disponível a todos os 

interessados na Web. Trata-se de cinco sequencias didáticas, organizadas conforme a 

sequência da aplicação, nela está incluída os links dos vídeos editados de parte do programa 

Ciência do absurdo, produzido pelo canal de televisão National Geographic, disponível no 

You Tube. 

 

Palavras chaves: Saber científico e cotidiano. Mecânica de Newton e o cotidiano. Ciência do 

absurdo. Sequencia didática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

We develop in this work a sequential methodology of approximation between the 

scientific knowledge and the real phenomena experienced by the students. The method starts 

from the learner's intuitive expression through a questionnaire with debates and conclusions, 

followed by the presentation of hilarious videos referring to real facts that are part of the 

reality observed by the student. It develops, after these moments, an explanatory debate of the 

phenomenon presented in the video, and finally, the scientific principles are applied with a 

new questionnaire and discussions about the topics that were approached. 

We base our work on two learning theorists, George Kelly, with the theory of personal 

constructs, which considers the human being an individual scientist and David Ausubel, with 

the theory of meaningful learning. We complement the theoretical basis with the main idea of 

João Zanetic in his doctoral thesis, considering physics as a culture. 

The application of the product, developed and tested, was carried out at the Tereza 

Mitsuko Tustumi Youth and Adult Education Center (CEEJA), with 18 first year students in 

the youth and adult education series. The results showed that the objective of the project was 

achieved: to approximate and relate the knowledge observed by the student in daily life with 

scientific knowledge. 

The educational product, the result of experimentation, is available to all interested on 

the Web. These are five didactic sequences, organized according to the sequence of the 

application, which includes the links of the edited videos of the Science of the Absurd 

program, produced by National Geographic television channel, available on You Tube. 

 

Key words: Scientific and everyday knowledge. Mechanics of Newton and the everyday. 

Science of the absurd. Following teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O ato de aprender tornou-se, na maioria das vezes, encerrado na aquisição de um 

conteúdo ou informação. É de longe que, diante das mudanças e transformações que vem 

ocorrendo no pensamento das sociedades, a educação vem buscando desenvolver “técnicas e 

métodos” que possam melhorar a relação ensino-aprendizagem. Contudo, a essência dessa 

busca é o “ensinar a aprender”, pois o conhecimento, com suas informações e conteúdo, está 

pronto e disponível a todos, falta, portanto, desenvolver a capacidade de compreendê-lo. 

 Ler um texto explicativo de um fenômeno, contendo a visão e a interpretação 

elaborada por algum autor, parece, durante o processo de ensino aprendizagem, algo pronto e 

até dogmático, não uma colaboração para a construção do conhecimento. Aqueles que nos 

antecederam, com suas contribuições intelectuais, utilizavam de sua intuição para interpretar e 

compreender os fenômenos que observavam, tornando suas conclusões em conhecimento. 

Hoje, no ensino, essa prática de longe sequer é desenvolvida, pois o conhecimento está “ali” 

no livro impresso ou na Web. 

 Diante de tanta tecnologia e aplicativos, o desenvolvimento do cognitivo na ação de 

aprender, que hoje se restringe às séries iniciais, está limitado. As estratégias e ações 

aplicadas nas diversas disciplinas do ensino médio e também nos últimos anos do ensino 

fundamental revelam apenas um “transmitir” conteúdo. Mesmo o simples ato da utilização da 

memória, em sua mais elementar necessidade, está desaparecendo. Cálculos elementares são 

resolvidos com calculadoras, aplicativos diversos “lembram” as pessoas de seus 

compromissos mais básicos e, creiam, até equações de qualquer nível de complexidade são 

realizados por eles. Impressiona, com isso, que o ser pensante está refém e dependente de sua 

própria tecnologia, no que diz respeito ao seu desenvolvimento intelectual na ação de 

aprender. 

 Imersos nessa realidade, procuramos com esse projeto fomentar uma singela 

contribuição para que a intuição volte a fazer parte no desenvolvimento do ensino-

aprendizagem. A física que queremos apresentar procura aproximar os fenômenos vividos 

diariamente pelas pessoas do conhecimento científico de forma prioritariamente conceitual. 

 A estratégia aplicada busca, primeiramente, evidenciar a intuição do aluno sobre 

determinado fenômeno e, a partir das suas respostas, promover uma descontração com base na 

realidade a ser estudada de forma hilária. Isso ocorre com a apresentação de partes editadas do 

programa Ciência do Absurdo, apresentado pelo canal National Geographic. Em seguida 
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partimos para uma análise mais científica do fenômeno, abordando os conceitos físicos 

presentes naquele evento, apresentando questões que envolvam uma explicação científica 

seguido de discussão das respostas. 

 A aplicação e o desenvolvimento do produto ocorreram no Centro Estadual de 

Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) Tereza Mitsuko Tustumi, no município de Ji-Paraná. 

Elaboramos um questionário prévio com todos os alunos, para verificar sua visão sobre a 

importância dos estudos e das diversas disciplinas para o seu desenvolvimento intelectual e 

para a sua vida. A aplicação propriamente dita dessa metodologia ocorreu com os 18 alunos 

do primeiro ano seriado do ensino médio que persistiram e concluíram essa série.  

 Foram desenvolvidas cinco aplicações voltadas à mecânica Newtoniana com os 

seguintes temas: Velocidade, aceleração e a esteira ergométrica; Gravidade e trajetória 

parabólica – motocross; Terceira lei de Newton e o recuo das armas; Primeira lei de Newton e 

o centro de massa – Andando de triciclo; Força, atrito e equilíbrio – Subindo na escada. 

 Para cada tema apresentado seguiu-se a seguinte estratégia: Questionário intuitivo 

seguido de debate e discussões, apresentação de um vídeo, explicação científica do fenômeno 

com reprise do vídeo e análise e, por fim, um questionário que exigia uma explicação mais 

científica do fenômeno, seguido de debates e discussão em sala. 

 Como resultado, elaboramos uma sequência didática que contém, além das estratégias 

citadas, um texto de auxílio ao professor com os conceitos prévios e outro com a explicação 

do fenômeno apresentado pelo vídeo. 

 Realizamos, por fim, uma avalição com os alunos participantes, sobre o que acharam 

da estratégia aplicada, verificando a aceitação e a aprendizagem dos conteúdos propostos, 

obtendo parâmetros para futuras alterações e melhorias. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 Imerso em sua realidade, o ser humano descobre, constrói e reconstrói conhecimento 

relacionando-o consigo mesmo nas mais diversas formas de interpretação. Este é o objeto de 

estudo que derivaram e derivam as várias teorias a respeito de como aprendemos e, como 

sujeitos participantes de um mundo real, procuramos dar significado aos eventos nos quais 

nos deparamos, na expectativa de compreender essa realidade.  

 George Kelly (1963) define o ser humano, dentro do progresso que alcançou ao longo 

do tempo, como o homem-cientista. É um termo aplicado ao homem comum que se volta 

“para o futuro e não para o passado, em busca de predizer e controlar os eventos com os quais 

ele vai estar envolvido
1
”. Cada sujeito, então, interpreta o universo através dos eventos 

observados e à sua maneira, representando o seu ambiente conforme lhe melhor adeque e não 

apenas com passivas respostas ao que ele é. 

 A forma de interpretação dos eventos do universo e suas representações estão 

presentes na teoria dos construtos pessoais (Kelly 1963). Vivemos num mundo dinâmico e 

fazemos parte dos eventos que ocorrem e, portanto, necessitamos construir teorias 

constantemente acerca dos fenômenos observados. Essas construções são necessárias para a 

compreensão do nosso papel como participantes desse universo. Segundo Kelly, a construção 

de nossas teorias não é determinada pelos eventos, mas pelo ponto de vista superordenado do 

teorizador. Isto significa que construímos os significados daquilo que observamos e o 

modificamos quando confrontado com novas experiências. 

 Os construtos de Kelly mostram que a nossa busca pela compreensão da realidade está 

sujeita a muitas construções alternativas. Determina que o indivíduo interprete a realidade dos 

fenômenos como um cientista, ou seja, ele deve elaborar teorias, testa-las, revê-las e modifica-

las, se necessário, diante dos novos acontecimentos. Verificamos essa ideia em seu postulado 

fundamental e no corolário da construção que, respectivamente, diz: “Os processos de uma 

pessoa são canalizados psicologicamente pelos modos como ela antecipa eventos
2
”; “Uma 

pessoa antecipa eventos construindo suas réplicas
3
”. Ocorre, então, que as informações 

obtidas pelo indivíduo do seu meio são reconfiguradas com versões pessoais, há uma 

                                                             
1
 OLIVEIRA, Maria Marly de. Sequência didática interativa no processo de formação professores. 1.ed. São Paulo: Vozes, 2013, pg. 98. 

 
2 Idem pg. 99 

 
3 Idem pg. 100 
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interação com elas de modo que, consequentemente, fará parte do seu conhecimento na 

tentativa de prever os eventos. 

 Partindo do princípio que o ser humano forma teoria para a compreensão de sua 

realidade, podemos afirmar que o processo de ensino aprendizagem é intrínseco à realidade 

observada por ele. Então, a construção do conhecimento, e aqui se referindo aos métodos 

escolares, se dá através das experiências que cada um carrega e traz consigo. A aprendizagem 

significativa de Ausubel vem de encontro ou complementam a teoria dos construtos de Kelly, 

pois ao entrar em contato com o conhecimento cientifico no meio escolar, o conhecimento 

prévio (chamado de subsunçor por Ausubel) adquirido pelo aluno, fora do meio escolar, serve 

de suporte para que novos conhecimentos ancorem no seu cognitivo. Como o indivíduo é 

protagonista de suas teorias através de sua experiência, a aprendizagem significativa procura 

aportar-se nelas, veicula o novo conhecimento com o pré-existente e transforma o objeto 

logico de aprendizagem em “significado psicológico para o sujeito
4
”.

  

 

  

 

 

“A essência do processo de aprendizagem significativa é que 

as ideias expressas simbolicamente são relacionadas às 

informações previamente adquiridas pelo aluno através de 

uma relação não arbitrária e substantiva (não literal)."  

David Ausubel, Joseph D. Novak e Helen Hanesian no 

livro Psicologia Educacional  

 

 A incorporação de um novo significado à estrutura cognitiva do aprendiz ocorre de 

forma não arbitrária, ou seja, os novos signos ou grupos de signos não invadem o cognitivo 

sobrepondo às suas estruturas construídas em suas experiências, mas se relacionam com eles 

de modo a utilizá-los para dar significado aos novos conceitos que serão incorporados, 

aprendidos e retidos cognitivamente. 

 A relação substantiva refere-se à substância da nova informação/conhecimento e não 

das palavras que o expressam. Um novo conhecimento pode ter várias maneiras de expressão 

com a utilização de signos diferentes que dão o mesmo sentido e significado. O não literal 

atribui, para essa aprendizagem, a ideia de que é a essência do novo conhecimento que vai 

ancorar nas construções prévias obtidas através da experiência vivencial do indivíduo. 

Portanto, as concepções que o indivíduo traz no seu cognitivo, frutos de suas experiências, é 

                                                             
4 MOREIRA, M.A. Caballero, M.C. e Rodríguez, M.L. (org.). Aprendizagem significativa: um conceito subjacente. In: Actas del 

Encuentro Internacional sobre el Aprendizaje Significativo. Burgos, España. 1997 pp. 19-44. Disponível em 

https://www.if.ufrgs.br/~moreira/apsigsubport.pdf 

 

https://www.if.ufrgs.br/~moreira/apsigsubport.pdf
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significativo na sua vivência e, a partir delas, os novos conceitos e significados serão 

adquiridos e modificados através da interação entre eles.  

 A aplicabilidade da teoria dos construtos de Kelly e a aprendizagem significativa de 

Ausubel conduz o ato de ensinar à ação da reflexão. É primordial para a construção do 

conhecimento fomentar no aprendiz o ato de refletir, pois tendo construindo teoricamente o 

mundo em que vive e trazendo consigo para o meio escolar esse conhecimento, o indivíduo 

desenvolve, nessa prática, conflitos ou afirmações para que novos conceitos se ancorem na 

forma de saber, essencial para a construção do saber científico. 

 Com as premissas apresentadas, voltemos nosso olhar para a contextualização do 

ensino de física. É sabido que o mesmo está ultrapassado, sendo pautado em meios e 

estratégias mecânicas, fora do contexto e distante da realidade dos fenômenos estudados. 

Segundo Moreira (2014) “o ensino da Física na educação contemporânea é desatualizado em 

termos de conteúdos e tecnologias, centrado no docente, comportamentalista, focado no 

treinamento para as provas e aborda a Física como uma ciência acabada, tal como apresentada 

em um livro de texto”.
5
 Relacionar, então, a física de modo significativo torna-se necessário 

em nosso contexto para posicionar o aluno em sua realidade, interpretando e compreendendo 

os fenômenos. 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) estão focados na vivencia do aluno 

como ponto de partida para o ensino, onde a contextualização e o desenvolvimento prático 

dos conteúdos contribuem para a formação de suas habilidades e competências. A busca da 

relação entre a realidade vivida e a física escolar é destacada quando os PCNs afirmam que 

“os critérios para seleção, estabelecimento de sequências e o planejamento devem ter como 

linhas mestras as competências e a necessidade de impregnar de significado prático e visão de 

mundo o conhecimento físico apresentado ao jovem”.  

 Realidade e conteúdo científico devem tecer juntos a pratica do ensino de física. O 

saber científico da física deve ser diferenciado do saber da física escolar, pois este deve 

procurar, a partir da experiência do estudante, relacionar os fenômenos cotidianos com o saber 

científico e as leis que os regem. A prática escolar não deve ser pautada em conteúdos 

fragmentados e técnicas de resolução de exercícios, pois, fora do ambiente escolar, tal 

conhecimento não terá utilidade na construção de sua visão de mundo. 

                                                             
5
 MOREIRA, M.A. Grandes desafios para o ensino da física na educação contemporânea. In: Conferência proferida na XI Conferência 

Interamericana sobre Enseñanza de la Física. Guayaquil, Equador, julho de 2013 e durante o Ciclo de palestras dos 50 Anos do Instituto de 

Física da UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil, março de 2014, (p. 2). Disponível em: 

http://www.if.ufrj.br/~pef/aulas_seminarios/seminarios/2014_Moreira_DesafiosEnsinoFisica.pdf 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

 

3.1 REALIDADE E DESAFIOS 

 

 

 Diante do turbilhão de informações e o fácil acesso a eles, o desafio é o discernimento 

daquilo que faz sentido e significado no nosso viver. O conhecimento está disponível a todos, 

a rede mundial conectada permite, a quem possui até um simples celular, obter aquilo que a 

humanidade construiu ao longo de sua existência até os dias de hoje. Mas que informações 

devemos acessar? Os interesses são muitos, porém, é emblemática a reflexão no contexto 

desse trabalho no que tange ao conhecimento científico, principalmente a FÍSICA. 

 Em sua tese de doutorado, João Zanetic (2005) visionava a física como cultura, algo 

que deveria fazer parte da vida das pessoas assim como as obras literárias, as sinfonias ou 

pinturas, cultura erudita etc. No âmbito popular a cultura se passa pela capoeira, o samba, 

carnaval e outros. No entanto, lamenta Zanetic na sua tese, “(...) dificilmente, porém, a cultura 

se liga ao teorema de G del ou às equações de Maxwell!” (Zanetic,2005, p.21). Ele procura, 

em seus argumentos, refletir sobre a natureza do conhecimento científico e a cultura, 

aprofunda a compreensão deste considerando que ciência é uma atividade humana, logo não 

deixa de ser uma produção cultural
6
. 

 Os desafios da educação nos dias de hoje é a sua sobrevivência em meio a um oceano 

de produções informativas com cunho voltado ao entretenimento e às realizações emotivas. A 

sociedade possui a dicotomia de um pequeno grupo de intelectos, se é assim que podemos 

chama-los, que produzem emoções e o outro grupo, a grande massa alheia ao mundo racional 

e intelectual, que compram estas emoções produzidas. Parece ficar evidente que a leitura que 

as pessoas fazem hoje do mundo e da realidade que as cerca não contribui para que novos 

conhecimentos se ancorem e torne o indivíduo capaz de interpretar, predizer, responder e 

controlar os acontecimentos. 

 O avanço tecnológico e as novas mídias desviaram o ser que é cientista individual e 

que pensa, conforme define Kelly, para um ser somente receptivo, que aceita o que é 

produzido e oferecido passivamente, incorporando-o ao seu modo de vida. Percebe-se nessa 

leitura de mundo que o indivíduo não atua como construtor de sua própria interpretação.  

                                                             
6 MARTINS, André Ferrer P (org.). Física ainda é cultura?. São Paulo: Livraria da Física. 2009., Pg. 57. 
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 Nesse prisma, podemos evidenciar que a “intuição” não existe mais, o conhecimento 

está pronto e acabado. Os porquês deixaram de existir, a satisfação emocional, obtida e 

observada da realidade, ofusca a curiosidade e a busca racional da compreensão do papel do 

indivíduo no mundo, como protagonista de sua transformação. Uma prova disso hoje é 

demonstrada quando o ensino é voltado para a profissionalização técnica, o aprender é 

mecânico, apertar botões, verificar painéis das máquinas ou executar os processos de uma 

linha de produção, traduzem a falta de leitura que o aprendiz tem do mundo. Os princípios 

que regem a existência de tais máquinas, no âmbito teórico e histórico, e a lógica para o 

desenvolvimento dos procedimentos da produção, não são de interesse para esse tipo de 

formação.  

 A física como cultura viva, defendida por Zanetic, ultrapassa os moldes mecânicos e 

demonstrativos por meios de equações. Nela o conhecimento científico é parte do indivíduo 

como expressão cultural, construída a partir de sua vivência e experiências. Portanto, torna-se 

necessário que o ensino das ciências tenha como objetivo alfabetizar cientificamente e 

tecnologicamente no ensino médio, de modo “que os alunos compreendam a predominância 

de aspectos técnicos e científicos na tomada de decisões sociais significativas
7
”. 

 Apesar da afirmação de que a física ensinada no século XXI não passa do século XX 

(Moreira, 2014), na qual se ensina alavancas, movimento retilíneo uniforme e variado, plano 

inclinado..., e nada de física quântica, de partículas e supercondutividade, não podemos, em 

função do evoluir o ensino da física, desprezar a mecânica clássica e suas leis. O movimento 

faz parte de nossa realidade, somos agentes dele e participantes dessa dinâmica. Porem, e 

infelizmente, as pessoas o tornam, aos seus olhos, algo trivial e banal na sua observação.  

 Foi essa a primeira grande unificação da física, “Newton completou o que Galileu e 

Descartes não chegaram a realizar, que foi submeter o céu e a terra às mesmas leis”. 
8
 Essa é a 

grande contribuição que a mecânica Newtoniana dá a humanidade diante do obscuro mundo 

dominado pela ideia do “divino”. Firmou-se, com suas leis, “o primeiro e mais universal 

conjunto de invariantes da física
9
”, a conservação da quantidade de movimento. Mesmo que 

tudo parece se modificar constantemente, essas quantidades permanecem as mesmas e, não 

obstante, desde o início do universo até onde sabemos. 

                                                             
7 CESADUFS. Refletindo um pouco mais sobre os PCNs e a física - aula 4. Disponível em: 

<http://www.cesadufs.com.br/ORBI/public/uploadCatalago/10232831032014Didatica_e_Metodologia_para_o_Ensino_de_Fisica_I_aula_4.p

df >.  (p. 38) 

 
8 MENEZES, Luiz Carlos de. A matéria uma aventura do espírito: fundamentos e fronteiras do conhecimento físico. 1. ed. São Paulo: 

Livraria a Física, 2005. pg. 19 

 
9Idem 
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 As contribuições de Newton sobre espaço, tempo e movimento, são bases para a 

construção de edifícios, veículos e também foi a porta de entrada para a construção das teorias 

relativística e quântica. Portanto, a compreensão dos conceitos relacionados às leis do 

movimento pode, a nosso ver, despertar o aprendiz a observar o mundo de forma mais 

detalhada, contribuir para que o conhecimento científico seja parte de sua essência, 

posicionando-o como protagonista e não como mero espectador do grande espetáculo da 

existência. 

 Conceitos de velocidade, aceleração, movimento relativístico, momento linear, 

rotações, gravidade, equilíbrio e outros, que convergem para as leis de Newton, podem sim 

estabelecer uma conexão entre a vivência experimentada e o pensamento científico. Quando 

as concepções que explicam a natureza do fenômeno são absorvidas, elas promovem uma 

visão crítica do mundo e, juntamente com os eventos que ocorrem na vivencia do aluno, 

passam a ter o significado de ciência, determinando cada um como um cientista individual. 

Portanto, o saber científico da física, o saber da física escolar e a experiência individual, 

corroboram para o desenvolvimento do indivíduo, torna-o mais consciente de sua posição no 

mundo e na sociedade onde vive. 

 

 

3.2. INTERPRETANDO A VISÃO DO ALUNO 

 

 

 O ponto de partida para a construção do produto educacional aqui proposto foi 

entender as características dos alunos e o que pensam sobre o ensino e o ato de estudar. 

Aplicamos um questionário aos discentes do Centro Estadual de Ensino de Jovens e Adultos 

(CEEJA) Tereza Mitsuko Tustumi na cidade de Ji-paraná, que atende jovens e adultos. Nosso 

espaço amostral foi de 30 participantes. Destes, 42% estudam no terceiro ano do Ensino 

Médio, 31% no segundo ano e 27% no primeiro ano. Embora com pouca participação, diante 

do número de alunos da escola, os dados coletados traduziram a realidade dessa modalidade 

de ensino, haja vista que na maioria das escolas que atende EJA nessa cidade, a faixa etária 

segue o padrão do resultado obtido nessa pesquisa e os relatos de professores em encontros de 

formação, descrevem exatamente os dados obtidos, tornando-os confiáveis para análises, 

projeções e propostas de mudanças. 

 Dos alunos entrevistados, 65,4% tem entre 18 e 25 anos de idade, 26,9% entre 25 e 35 

anos e um pequeno grupo de 7,7% estão acima dos 40 anos. Podemos perceber que essa 
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modalidade de ensino atrai muitos mais jovens do que propriamente o adulto, também 

confirmado nas respostas quanto ao tempo que permaneceu fora da escola até o seu retorno: 

61,6% ficaram entre 1 e 5 anos fora da escola até o seu retorno e 21,3% a mais de 8 anos sem 

estudar. A maioria dos entrevistados trabalha ou está procurando emprego, o que nos leva a 

concluir que os mesmos não têm tempo disponível para os estudos. 

 Quando perguntados sobre qual o motivo principal de voltar a estudar, 42,3% 

responderam que era para poder fazer um curso superior e apenas 15,4% disseram que para 

buscar conhecimento, os demais, 42,3%, responderam que para fazer concurso, obter o 

diploma do ensino médio e melhorar a situação profissional. Há uma pequena incoerência 

quanto ao desejo de fazer uma faculdade, pois a experiência e o senso feito anualmente 

mostram que muitos deles desistem em algum momento dos três anos do ensino médio, 

reiniciando no próximo semestre letivo ou depois de um ou dois anos após desistirem. A 

principal causa de desistência verificada é o desinteresse nos estudos, alguns poucos casos o 

motivo é o trabalho ou problemas familiares.  

 Sobre a importância dos estudos, 80,8% responderam que é muito importante para a 

vida profissional e financeira, e 88,5% acham muito importante para o crescimento e 

desenvolvimento pessoal. Verifica-se que ambas as considerações são comuns quanto à 

motivação pelo estudo. 

 Quanto à importância das disciplinas na vida de cada um, tanto financeira quanto 

pessoal, fizemos o um paralelo para verificação e visualização da realidade disposta na tabela 

1. 

 

Tabela 1: Comparativo da importância das disciplinas estudadas para a vida profissional e financeira e para o 

crescimento pessoal 

Área de conhecimento Língua portuguesa Humanas Ciências da natureza Matemática 

Importância 

da 

disciplina 

para a vida 

Profissional 

e financeira 

(%) 

Muito importante 85,7 33,3 64,3 89,3 

Importante 14,3 40,7 21,4 10,7 

Pouco importante - 7,4 10,7 - 

Sem importância - 7,4 3,6 - 

Indiferente - 11,1 - - 

Importância 

da 

disciplina 

para o seu 

crescimento 

pessoal (%) 

Muito importante 75 46,4 53,6 71,4 

Importante 10,7 21,4 17,9 14,3 

Pouco importante 14,3 17,9 7,1 7,1 

Sem importância - 7,1 17,9 - 

Indiferente - 7,1 3,6 7,1 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do EJA - https://docs.google.com/forms/d/17hUzs3PmY96_qBqcwOtHFOrGSRiXriS24j9t3ysYaJ0/edit 
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Podemos verificar, de modo geral, que para os alunos as disciplinas têm maior 

importância para a vida profissional e financeira do que para o crescimento pessoal. Isso 

demonstra que a busca pelo conhecimento está voltada, principalmente, a esse interesse, ou 

seja, o profissional e financeiro encerram a aquisição do conhecimento dessas disciplinas e 

não como consequência do crescimento e desenvolvimento pessoal.  

 Quanto às disciplinas da área ciências da natureza, verifica-se que fica em terceiro 

plano tanto para o desenvolvimento profissional e financeiro, quanto para o crescimento 

pessoal. Um dado que chamou atenção foram os 18% que consideraram essas disciplinas sem 

importância para a vida e crescimento pessoal. 

 A mesma leitura pode ser feita, quando perguntados sobre a importância da conclusão 

do ensino médio para a vida profissional e financeira e para sua vida pessoal e visão de 

mundo. Conforme mostram as figuras 1 e 2 dos gráficos, profissionalmente e financeiramente, 

na visão deles, é considerado mais importante do que para seu crescimento na vida pessoal.  

 

Figura 1: Respostas sobre a pergunta sobre a importância do ensino médio para a vida profissional e financeira 

 

Você considera que a conclusão do Ensino Médio para sua vida profissional e financeira é: 

 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do EJA - 
https://docs.google.com/forms/d/17hUzs3PmY96_qBqcwOtHFOrGSRiXriS24j9t3ysYaJ0/edit 
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Figura 2: Respostas sobre a pergunta sobre a importância do ensino médio para a vida, seu crescimento pessoal e 

seu conhecimento. 

 

A conclusão do Ensino Médio para sua vida, seu crescimento pessoal e seu conhecimento 

do mundo é: 

 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do EJA - 
https://docs.google.com/forms/d/17hUzs3PmY96_qBqcwOtHFOrGSRiXriS24j9t3ysYaJ0/edit 

  

 Obtida a visão do aluno, de forma geral, sobre a importância dos estudos e das 

disciplinas, o questionário, a partir desse momento passa a ser específico no que se refere às 

ciências e à física. Exporemos os dados obtidos graficamente para uma melhor análise, pois 

estes são o complemento principal às justificativas das ideias e propostas apresentadas neste 

trabalho. 

 A figura 3 mostra o gráfico do que eles acham que melhor define ciência, quando 

perguntamos: Qual das afirmativas abaixo você considera que define melhor a ciência? 

 

Figura 3: Resposta referente à definição de ciência. 
 

Qual das afirmativas abaixo você considera que define melhor a ciência? 

 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do EJA - 
https://docs.google.com/forms/d/17hUzs3PmY96_qBqcwOtHFOrGSRiXriS24j9t3ysYaJ0/edit 
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 O conceito de ciência para os estudantes entrevistados ainda não é de seu domínio. 

Como podemos verificar, apenas 38,5% apresentaram respostas coerente com o que é ciência. 

Para os demais foi um misto de acontecimentos diários e sabedoria popular transmitida. 

 Na figura 4 verificamos a ideia que os alunos têm quanto ao conceito de física ao 

perguntar: Qual das afirmativas abaixo você considera que define melhor a física? 

 

Figura 4: Gráfico das respostas referente à definição de física. 
 

Qual das afirmativas abaixo você considera que define melhor a física? 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do EJA - 
https://docs.google.com/forms/d/17hUzs3PmY96_qBqcwOtHFOrGSRiXriS24j9t3ysYaJ0/edit 

 

 Podemos observar que a maioria das respostas expressa os primeiros conteúdos de 

física estudados (disciplina que estuda o movimento dos corpos) e a relação destes com a 

aplicação da matemática, que ainda é tradicional no ensino da física (Disciplina que explica a 

natureza utilizando uma matemática mais aprofundada). Apenas o percentual de 34,6% 

considerou corretamente a natureza dessa ciência.  

 Na figura 5 observa-se as respostas dos alunos em relação a porcentagem entre os 

conteúdos vistos nas aulas e o que eles observam no dia a dia, cuja pergunta foi: Em sua 

opinião, qual a relação entre os conteúdos vistos nas aulas de física com os fenômenos que 

você observa no dia a dia? 
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Figura 5: Respostas dos alunos referentes à relação entre os conteúdos vistos em sala e os fenômenos observados 

no dia a dia. 

 

Em sua opinião, qual a relação entre os conteúdos vistos nas aulas de física com os 

fenômenos que você observa no dia a dia? 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do EJA - 
https://docs.google.com/forms/d/17hUzs3PmY96_qBqcwOtHFOrGSRiXriS24j9t3ysYaJ0/edit 

 

 Nessa questão as opiniões se diferenciaram quase na mesma proporção, mas pode-se 

observar que a maioria (34,6%) considera que a física estudada em sala de aula está 

relacionada com 60% a 90% do que eles observam no cotidiano. Verifica-se aqui que os 

alunos correlacionam, através das experiências que tiveram em sala de aula, a física ensinada 

com os fenômenos diários. 

 Em ralação aos conteúdos de física que os professores passam em sala de aula e seus 

objetivos, pedimos que dessem a sua opinião direcionando-os a uma das opções apresentadas 

no questionário. A figura 6 apresenta o gráfico com os resultados.   

 

Figura 6: Opinião dos alunos quanto ao objetivo dos conteúdos ministrados pelos professores em sala de aula. 
 

Os assuntos de física que os professores passam em sala de aula são, em sua opinião: 

 

 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do EJA - 
https://docs.google.com/forms/d/17hUzs3PmY96_qBqcwOtHFOrGSRiXriS24j9t3ysYaJ0/edit 
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 Deparamo-nos, através dos dados obtidos, com a realidade que o ensino de física vem 

desenvolvendo. Conforme podemos observar, 50% disseram que os conteúdos são destinados 

a desenvolver raciocínio lógico e outros 19,2%, para cumprir a exigência da formação no 

ensino médio. Isso reflete um ensino de física voltado a decorar fórmulas e à resolução de 

problemas, sem relação com os fenômenos vividos no dia a dia. 

 A mesma realidade é observa quando a maioria manifesta, em suas respostas, que a 

física possui um grau de dificuldade entre média e difícil quando comparada as disciplinas de 

matemática e química. Como mostra o gráfico da figura 7 quando perguntados: Em sua 

opinião, em relação às disciplinas de química e matemática, a disciplina de física é: 

 

Figura 7: Opinião dos alunos quanto ao grau de dificuldade da disciplina de física em relação a química e 

a matemática. 

 

Na sua opinião, em relação as disciplinas de química e matemática, a disciplina de física 

é: 

 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do EJA - 
https://docs.google.com/forms/d/17hUzs3PmY96_qBqcwOtHFOrGSRiXriS24j9t3ysYaJ0/edit 

 

 Finalizamos nossa pesquisa perguntando aos alunos do nível de importância da física 

para o desenvolvimento tecnológico, econômico e social de um país. A figura 8 mostra o 

resultado da opinião deles.  
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Figura 8: Opinião dos alunos sobre a importância da física para o desenvolvimento tecnológico, econômico e 

social de um país. 
 

Para o desenvolvimento tecnológico, econômico e social de um país, a FÍSICA é: 
 

 

Fonte: Pesquisa realizada com alunos do EJA - 
https://docs.google.com/forms/d/17hUzs3PmY96_qBqcwOtHFOrGSRiXriS24j9t3ysYaJ0/edit 

  

 Apesar de ainda não compreender qual o objeto de estudo da física e da relação de 

seus conteúdos com os eventos cotidianos, observado ao longo desse questionário, percebe-se 

que os entrevistados possuem consciência da importância da física para o desenvolvimento 

científico do país. Uma das explicações para esse resultado pode ser as informações obtidas 

através das mídias disponíveis, que apresentam os avanços científicos e tecnológicos, como a 

construção de máquinas, a robótica, o aparelho celular, o televisor e os diversos aplicativos 

desenvolvidos para inúmeras necessidades ou entretenimento. Esse tipo de informação muitas 

vezes encantam os alunos, porém não despertam o seu interesse em estudar a ciência 

responsável pela construção dessas tecnologias, delegando somente para a escola essa 

responsabilidade. 
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4 PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Com a percepção de que há um distanciamento dos conteúdos com os eventos do 

cotidiano, procuramos construir um produto educacional que aproxima os eventos reais da 

linguagem científica, tornando o conhecimento perceptível e “palpável” ao estudante. Como 

premissa para essa construção, podemos indagar: até que ponto certo “conteúdo” aplicado no 

meio escolar contribui com a maneira do aluno ver o mundo? Em que o aprendizado de um 

conceito físico influencia a prática cotidiana do aluno? Uma compreensão científica do 

fenômeno, com ou sem abstração, influencia na vida prática das pessoas? Tornam-se, elas, 

melhores profissionalmente, tendo em vista que o aprendizado de sua profissão ocorreu com a 

prática? 

 Essas indagações são respondidas de maneira única e geral: Quem estuda e adquire 

conhecimento tem melhor desenvoltura e praticidade em suas ações e uma visão diferente do 

mundo. No entanto, quando se trata de temas fragmentados, específicos de conteúdos 

estudados, as respostas são incertas e os resultados demoram a aparecer ou nem aparecem. 

 

 

4.2. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 

 

 

 Optamos por utilizar vídeos de curta duração, de no máximo 4 minutos, para 

desenvolver a sequência didática apresentada. Isto porque, de forma geral, observa-se que 

atividades longas dispersam a atenção e a concentração dos alunos, tornando-a cansativa. 

Porém, se planejado em conjunto com outras atividades interligadas e direcionadas a ela, é 

uma ferramenta eficaz no processo ensino aprendizagem, atrai à curiosidade e à participação 

do estudante. Em relação aos vídeos, Moram (1995), afirma: 

O vídeo está umbilicalmente ligado à televisão e a um contexto de lazer, de 

entretenimento, que passa imperceptivelmente para a sala de aula. Vídeo, na 

concepção dos alunos, significa descanso e não "aula", o que modifica a postura e 

as expectativas em relação ao seu uso. Precisamos aproveitar essa expectativa 

positiva para atrair o aluno para os assuntos do nosso planejamento pedagógico. 
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Mas, ao mesmo tempo, saber que necessitamos prestar atenção para estabelecer 

novas pontes entre o vídeo e as outras dinâmicas da aula
10

. 

  

 Nessa perspectiva, desenvolvemos uma dinâmica de aulas centrada em trechos de 

vídeos editados do programa “Ciência do absurdo” (Science of Stupid) produzido pelo canal 

de TV da National Geographic. Conforme é explicado em sua sinopse: “Ciência do Absurdo 

é um programa apresentado pelo humorista Paulo Bonfá no canal Nat Geo., que combina 

ciência com alguns dos mais malucos, espetaculares e dolorosos vídeos já gravados por 

pessoas comuns
11
”. 

 Trata-se, portanto, de um programa de entretenimento que mistura “vídeos cacetadas” 

com algum princípio cientifico. Durante a programação, cenas hilárias com atitudes bizarras 

de seus protagonistas expõem situações de irracionalidade inimagináveis. Durante a ação 

dessas, o apresentador explora o lado cientifico para explicar o fenômeno, analisa os efeitos e 

o que deu errado durante o evento. Outros conceitos, apesar de não mencionados durante o 

vídeo, estão incorporados indiretamente às situações apresentadas, explorados durante a 

execução das etapas nas aplicações das aulas. 

 

 

4.3. OBJETIVO 

 

 

 Este material e sua dinâmica têm por finalidade aproximar o cotidiano das pessoas 

com o conhecimento científico. Como foi descrito, o conhecimento científico e, em especial a 

física, se distanciaram, como método de aprendizagem, da realidade do indivíduo. Tal 

disciplina parece não fazer parte do cotidiano, deixando os aprendizes alheios e distantes 

deste conhecimento. 

 É uma proposta de “transposição didática” a partir dos vídeos apresentados. Com 

temas relacionados à mecânica Newtoniana, procura-se, com o saber científico, formular 

didaticamente um saber ensinar, observando com cuidado as modificações que esse 

conhecimento sofre ao ser inserido no ambiente escolar, mesmo que as referências literárias, 

adotadas nesses conteúdos, sejam partes de uma transposição oriunda dos livros didáticos e 

sites especializados.  

                                                             
10 MORAN, José Manoel. Vídeo na sala de aula. Revista Comunicação e Educação, São Paulo, (2): 27 a 35, .jan./abr. 1995 
11 https://filmow.com/ciencia-do-absurdo-1a-temporada-t108095/ficha-tecnica/ - acesso em 02/08/2016 

 

https://filmow.com/ciencia-do-absurdo-1a-temporada-t108095/ficha-tecnica/
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 Com simples eventos do cotidiano, podemos incrementar uma “pitada” de ciência e 

despertar a consciência do aluno, fazendo-o perceber como parte do conhecimento científico, 

participante dos fenômenos, das descobertas e das teorias, onde se torna protagonista deste, 

um cientista individual. 

 O material desenvolvido pode ser aplicado em qualquer etapa do ensino médio e para 

qualquer público, adolescentes, jovens ou adultos, por se tratar de uma ação pedagógica cujo 

objetivo é aproximar a realidade vivencial do estudante ao saber científico. Optamos em 

desenvolvê-lo na turma de 1° ano do Ensino Médio para ser coerente com o plano curricular 

proposto na escola e pelo PCN.  

 As características dos alunos do EJA que participaram das apresentações serão 

apresentadas posteriormente no relato de nossa aplicação. 

 

 

4.4. METODOLOGIA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

 O material instrucional é composto por cinco temas/conteúdos independentes entre si. 

Antes da execução de cada aula, há uma síntese dos conceitos prévios necessários, que são 

indispensáveis para a compreensão dos fenômenos que serão desenvolvidos nas dinâmicas das 

aplicações.  

 A proposta é mais conceitual, não envolve demonstrações matemáticas e nem cálculos 

de nível mediano. Somente na aplicação “terceira lei de Newton e o recuo das armas” que há 

uma equação a ser desenvolvida. Viu-se a necessidade de expressar matematicamente o 

fenômeno da conservação da quantidade de movimento de modo que, com os dados obtidos, 

desenvolvesse uma visão mais ampla desse princípio. 

 Os temas/aulas propostos foram aplicados na ordem que seguem elencados abaixo, 

porém fica a critério do professor a ordem de sua aplicação. Apresentamos apenas uma 

proposta que, em nosso ponto de vista, seria, didaticamente, a melhor maneira de trabalhar os 

conceitos de mecânica clássica que escolhemos. 

Sequencial de temas/aulas desenvolvidos  

1. Velocidade, aceleração e a esteira ergométrica; 

2. Trajetória parabólica e gravidade – motocross; 

3. Terceira lei de Newton e o recuo das armas; 

4. Primeira lei de Newton e o centro de massa – andando de triciclo; 
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5. Força, equilíbrio e atrito – subindo na escada. 

 

Cada tema segue a mesma dinâmica, dividido em cinco momentos descritos abaixo. 

 

 Primeiro momento – Questionário intuitivo 

 

 Este tem por objetivo fazer com que o aluno aplique sua intuição sobre o tema 

proposto. É o momento de manifestar aquilo que sabe com suas experiências adquiridas no 

cotidiano. Valoriza-se o pensamento do aluno, os termos: “como você acha”, “que explicação 

você daria” e “responda como você sabe”, são pilares importante desse momento, pois é a 

valorização de sua opinião diante do fenômeno a ser estudado. 

 As perguntas do questionário é apenas uma proposta, ficando a critério do professor 

modificar ou elaborar outra forma de questionar os fenômenos ocorridos. Juntamente com 

eles, elaboramos uma forma de responder adequadamente às perguntas referentes ao 

conteúdo. 

 A discussão desse questionário procura valorizar a resposta pessoal de cada um. Nessa 

fase, o diálogo é importante para interferir nas proposições erradas e fazer delas um momento 

para que o aluno perceba que sua conclusão não condiz com a realidade. 

 

 Segundo momento – Apresentação do vídeo 

 

 Após a discussão intuitiva, é hora de verificar, com os fatos apresentados no vídeo, o 

fenômeno em questão. É a parte mais descontraída da aula, onde além de explicações semi-

empíricas do fenômeno, as cenas promovem momentos de risos deixando a aula mais 

descontraída e atraente. 

 

 Terceiro momento – Nova exibição do vídeo 

 

 Ocorrido a descontração, é hora de verificar e analisar os fatos referentes ao fenômeno 

em estudo. Durante essa reapresentação as pausas em algumas cenas são importantes, pois é 

nesse momento que se inicia um diálogo voltado para uma possível explicação científica do 

evento. 

 

 Quarto momento – Explicação do fenômeno 
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 Apesar de recorrer ao método tradicional – exposição/explicação do professor aos 

alunos – este momento carrega a riqueza produzida durante os momentos anteriores. O 

cognitivo dos participantes já possui uma estrutura pré-disposta a entender cientificamente o 

fenômeno, pois a observação, a tentativa de explica-lo e as discussões realizadas contribuíram 

para esse estágio. 

 O diálogo deve fazer parte desse momento. Indagações e referência às respostas 

produzidas por eles anteriormente contribui de modo a confrontar o seu modo intuitivo de 

explicar o fenômeno com o método cientifico apresentado. 

 No material instrucional há uma sugestão teórica de como o fenômeno em questão 

pode ser explicado. O texto aborda e expressa de modo objetivo e sintético os conceitos 

físicos propostos pelo vídeo, interliga os conceitos prévios, que foram trabalhados antes da 

aplicação, com o evento propriamente exibido no vídeo. 

 

 Quinto momento – Questionário aplicando o princípio científico 

 

 Este momento serve para a verificação da aprendizagem no âmbito a que se propõe o 

ensino das ciências. O questionário sugerido procura conduzir o aluno, através do que foi 

visto e discutido anteriormente, a uma linguagem mais próxima do científico, a utilizar termos 

e conceitos que melhor explique o fenômeno, conduzindo-o a uma compreensão lógica, capaz 

de generalizar os fatos e abstrair as leis que regem o movimento. 

 A discussão do questionário (correção) deve levar em conta as respostas do aluno, 

porém a interferência do professor para que a linguagem seja modificada é imprescindível. 

Quando falamos em modificada, significa dar uma sequência lógica nas explicações, sem 

achismos, compreendendo o fenômeno através das leis físicas apropriadas. 

 Espera-se, portanto, ao final dessa aplicação, que a realidade observável do estudante 

se aproxime do pensamento científico. Isso torna o ensino da física parte do seu mundo e de 

sua vida e não algo distante e que não esteja ao seu alcance. A mecânica trabalhada desta 

forma, onde se parte da intuição e da experiência do aluno e segue pela apresentação de fatos 

reais que são explicados de modo científico, almeja desenvolver e promover no estudante um 

olhar diferente do mundo que o cerca, despertando seu interesse por essa ciência e situando-o 

no mundo contemporâneo. 
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5 ABORDAGEM DOS TÓPICOS DE MECÂNICA CLASSICA 

 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Elucidaremos neste capítulo alguns tópicos referentes à mecânica clássica, considerada 

uma das primeiras construções científicas da humanidade. O principal objetivo é apresentar 

uma base teórica ao educador, colaborando para sua compreensão e desenvolvimento da 

proposta do produto educacional apresentado e, consequentemente, com sua prática educativa.  

 Abordaremos os conceitos relacionados à mecânica newtoniana, com leve profundeza 

conceitual em seus tópicos, pois a proposta do produto educacional é relacionar os fenômenos 

que ocorrem diariamente com as definições formuladas pela física. Considerando que muitos 

dos conceitos de mecânica são apenas definidos de modo clássico nas escolas, sem qualquer 

relação com o cotidiano, optamos por relacioná-lo, em nosso produto, com uma linguagem 

mais próxima do dia a dia do aprendiz para, assim, desenvolver suas habilidades e 

competências, despertando-os para uma “cultura científica” e aproximando-o daquilo que 

parece ser abstrato, de seu ponto de vista. 

 

 

5.2. O MOVIMENTO 

 

 

 O movimento sempre intrigou principalmente aqueles que tinham um olhar voltado à 

dinâmica do mundo que os cercava. Aristóteles (384 – 322 a.C.) procurou explicar o 

movimento a partir de suas ideias sobre a origem das coisas – os quatro elementos ar, água, 

terra e fogo que constituíam toda a matéria presente no universo – classificando-o em natural 

e violento. O movimento natural decorre de sua natureza, ou seja, “qualquer objeto que não 

esteja em seu lugar apropriado se ‘esforçará’ para alcança-lo” (HEWITT, 2002, p.45). Assim, 

por exemplo, uma pedra estando a certa altura do solo se esforçaria para buscar seu lugar 

apropriado na terra. Com isso Aristóteles afirmava que uma pedra de maior massa deveria se 

esforçar mais para buscar seu lugar no solo e, juntamente com esse argumento, explicava que 

a rapidez da queda dos corpos é proporcional à sua massa.  
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 O movimento violento é aquele causado por empurrões ou puxões. É uma 

comunicação de forças externas sobre um objeto que não se moveria por si só ou pela sua 

natureza e, uma vez encontrado seu lugar, não se moveria mais. 

 Essa ideia de que as coisas buscavam o seu lugar natural e que, estando lá, 

permaneciam em repouso, inclusive a terra e os planetas, perdurou por quase 2.000 anos, até 

que Nicolau Copérnico (1473 – 1543), na tentativa de compreender o movimento do Sol, da 

Lua e dos demais astros, descobriu, em suas observações, que era a Terra quem se 

movimentava em torno da estrela mais próxima. Esta nova visão ficou obscura devido às 

perseguições da igreja na época. No entanto, Galileu Galilei (1546 – 1642) adota as teorias de 

Copérnico e inicia o descrédito das ideias aristotélicas sobre o movimento.  

 A ideia de que quanto mais pesado for um objeto mais rápido chegaria ao solo foi 

perdendo valor através dos experimentos e observações de Galileu. Em suas demonstrações, 

ele abandonava simultaneamente objetos de massas diferentes e percebia que ambos 

chegavam junto ao solo. Concluiu então que o movimento ficava sujeito à interferência do ar 

e da água e, não havendo resistência desses elementos, o objeto permaneceria sempre em 

movimento e em linha reta, sem puxões ou empurrões, como afirmava Aristóteles. Nasce 

então o conceito de inércia. 

 O fato de não considerar o atrito como uma força resistiva atrasou por quase dois mil 

anos a visão que temos sobre o universo hoje. Graças a Galileu, que observou a possibilidade 

de o universo não estar em repouso, de que os objetos não necessitam de uma força contínua 

para permanecerem em movimento, que a própria tendência do estado de movimento e de 

repouso é natural, um novo pensamento surgiu, permitindo a evolução no pensamento da 

humanidade. 

  O grande marco dessa primeira construção científica pode ser expresso de maneira 

simplificada nas seguintes palavras: livre de forças, os corpos “permanecem” nessas 

condições, ou em movimento retilíneo ou em repouso.  

 Isaac Newton (1642 – 1727) ratificou essas observações e formulou as leis que regem 

o movimento, e que o tornaram imortal. De sua obra “Principia”,  

 

“Todo objeto permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme 

numa linha reta, a menos que seja obrigado a mudar aquele estado por forças 

imprimidas sobre ele” (HEWITT, 2002, p.45). 

 

 Com essa compreensão do movimento, vários outros conceitos surgiram e se 

sustentaram nas leis de Newton. O estado de movimento e repouso, a trajetória relativa, 
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velocidade e aceleração, forças aplicadas e o sistema de forças, peso e gravidade, torque, 

equilíbrio, etc. são alguns conceituais desenvolvidos para complementar as teorias da 

mecânica clássica, representando os fenômenos inerentes ao movimento e traduzindo 

literalmente a sua dinâmica. 

 A mecânica, como parte da física, está voltada ao “estudo e análise do movimento e 

repouso dos corpos, sua evolução no tempo, seus deslocamentos, sob a ação de forças, e seus 

efeitos subsequentes sobre seu ambiente
12
”. Esses estudos e as relações entre as grandezas 

físicas culminaram em novos conceitos e iluminou a compreensão dos fenômenos observados 

relativos ao movimento. Nessa perspectiva, abordaremos conceitualmente as principais 

definições dentro da mecânica clássica, embasando didaticamente a aplicação do produto 

educacional. 

 

5.3 TÓPICOS GERAIS  

 

 

5.3.1 Grandezas físicas e sistemas de unidades de medida 

 

 

 Chamamos de grandeza física tudo que podemos medir quantitativamente, expressar 

através de um número seguido de uma unidade de medida. Medir é comparar uma grandeza 

com uma unidade de referência e estabelecer o número (inteiro ou fracionário) de vezes que 

essa grandeza contém a unidade padrão. O ato de medir tem por objetivo controlar, monitorar 

ou investigar qualquer fenômeno físico
13

, traduzindo em valores a sua compreensão e 

capacitando o observador de interpretar e prever os acontecimentos. 

 Uma unidade de medida é a referência para outras medições, maior ou menor que ela. 

Como exemplos, podemos citar a medida de distância, cuja grandeza é o comprimento e a 

unidade é o metro indicado pelo símbolo ‘m’. Outra grandeza é o tempo, onde a unidade é o 

segundo representado pelo símbolo ‘s’. Dentre as grandezas que citamos, várias “unidades” 

são utilizadas diariamente, como o centímetro e quilômetro para comprimento e o minuto e a 

hora para o tempo. Mas trata-se apenas de submúltiplos ou múltiplos da unidade padrão que 

facilitam a expressão de valores muito grandes ou muito pequenos. 

                                                             
12  WIKIPÉDIA. Mecânica. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica>  

 
13 SUCENA. Sistema de medidas mod. 1. p 1.  Disponível em:  < http://www.sucena.eng.br/EB/EB1_Medidas.pdf > 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Movimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Corpo_(f%C3%ADsica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deslocamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/For%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A2nica
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 Para uma mesma grandeza, existem várias outras que foram elaboradas ao longo do 

tempo pelas civilizações. É o caso, como exemplo, da polegada, da jarda e da milha. Todas se 

referem a mesma grandeza, o comprimento, porém são expressas em unidades diferentes. As 

relações entre essas grandezas estão apresentadas no quadro 1.  

 
Quadro1: Relação entre outras unidades de comprimento e o metro. 

Unidade Equivalente em metros 

1 Polegada 0,00254 m 

1 jarda 0,914 m 

1 milha 1609, 03m 

Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/matematica/tabelas-de-

conversao-de-unidades 

  

 Devido ao problema de conversão entre os vários padrões de medidas adotados em 

cada país ou região, foram criados os sistemas de medidas baseado em constantes naturais e 

não arbitrária. O principal deles, e atual, é o sistema internacional de unidade (SI), 

desenvolvido para interesses comerciais e industriais estendendo-se a tudo que diz respeito à 

ciência da medição. As grandezas e suas unidades de medidas estão dispostas no quadro 2. 

 
Quadro 2: Grandezas e unidades no SI 

 
Fonte: www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/si_versao_final.pdf 

 

 

5.3.2 Grandezas físicas escalar e vetorial 

 

 

 A compreensão dos fenômenos requer, além de conceitos, que estes sejam 

mensuráveis, de modo que todas as informações sejam conjuntamente descritas e se 

complementem, definindo de maneira objetiva o evento físico em estudo. As grandezas que 

quantificam um fenômeno podem ser escalar ou vetorial. 
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 As grandezas escalares são aquelas que, para serem compreendidas completamente, 

necessitam de um valor numérico seguido de uma unidade de medida. Na expressão dessas 

grandezas, apenas esses componentes são o suficiente para análise, avaliação e compreensão 

do evento. No quadro 3 temos alguns exemplos de grandezas escalares do Sistema 

Internacional de Unidades. 

 

Quadro 3: Exemplos de grandezas escalares do S.I. 

GRANDEZA UNIDADE SÍMBOLO 

Massa Grama g 

Comprimento Metro m 

Tempo Segundo s 

Temperatura Graus Kelvin K 

Fonte: http://www.fisica.ufmg.br/~mecfund/apostila/apostila.pdf 

  

 Algumas medidas de determinados fenômenos, não podem simplesmente ser 

representados apenas por um número seguido por uma unidade de medida. Essas requerem 

mais informações para sua interpretação e compreensão. É, portanto, a grandeza vetorial que 

possui os elementos necessários para expressar de forma completa os dados referentes ao 

fenômeno estudado. Porta em si, tal grandeza, além de um valor numérico seguido da unidade 

de medida, uma direção e um sentido, exprimindo por completo a realidade do fenômeno 

observado. 

 Graficamente estas grandezas são representadas por uma seta, na qual associamos a ela 

o seu comprimento (intensidade ou módulo da grandeza), a reta que passa pela seta (direção) 

e a ponta da seta (definindo o sentido da grandeza). Velocidade, deslocamento, aceleração e 

força, são alguns exemplos de grandezas vetoriais, pois somente um valor e uma unidade de 

medida não são suficientes para se determinar completamente tais grandezas.  

 Como exemplo, vamos considerar que seja solicitado que você exerça uma força com 

intensidade de 10 N sobre um corpo em repouso sobre um plano. Como mostra a figura 9, 

apenas com esta informação não é possível executar a ação solicitada, pois faltam duas 

informações, isto é, precisamos saber em que direção a força deve ser aplicada e também em 

que sentido. Isto porque temos várias possibilidades de exercer uma força de intensidade 

determinada sobre um objeto, ou seja, podemos desloca-lo horizontalmente da direita para a 

esquerda ou da esquerda para a direita ou verticalmente, seja de cima para baixo ou de baixo 

para cima. 
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Figura 9: Diferentes maneiras de se exercer uma força de intensidade determinada sobre um objeto. 

  

 
 

Fonte: Autor 

 

 

5.3.3 Vetores 

 

 

 Grandezas vetoriais são representadas por vetores. Graficamente, representa-se um 

vetor por uma seta, ao qual se pode associar as três informações características que um vetor 

deve ter, que são a intensidade, a direção e o sentido.  

 Considere a representação do vetor  ⃗⃗  na figura 10. Observe que a seta possui um 

valor, expressa no seu tamanho, uma direção e um sentido “visualmente” claro e definido. Os 

pontos extremos de um vetor são chamados de origem e extremidade. 

 

Figura 10: Representação de um vetor 
  

 
→ 

 

                     

       

Fonte: Autor 

  

 Na figura 11, atribuímos dois pontos de referência, A (na origem do vetor) e B (na 

extremidade do vetor), facilitando a definição da direção e do sentido. Neste caso temos a 
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direção de  ⃗⃗  é dada pela reta que passa pelos pontos A e B e o sentido de  ⃗⃗  é dado pelo 

movimento de B em direção a A. 

 

Figura 11: Vetor w com dois pontos de referência 

 

Fonte: Autor 

  

 Podemos também expressar a direção do vetor como sendo a reta que faz um ângulo 

qualquer com a horizontal, vertical ou outra reta qualquer como referência. Conforme 

podemos observar na figura 12, a direção do vetor  ⃗⃗  é a reta AB ou a reta que forma 45° com 

uma reta horizontal. 

 

Figura 12: Direção do vetor  ⃗⃗  forma 45° com a horizontal 

 

Fonte: Autor 

  

 Textualmente as grandezas vetoriais são representadas com uma seta sobre o símbolo 

da grandeza, como se observa abaixo. 

 

 
→    Vetor aceleração 

 
→   Vetor velocidade 

 

 
→  Vetor força 

 
→  Vetor deslocamento 

 

5.3.4 Multiplicação de um vetor por um escalar e vetor oposto 
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 A multiplicação de um vetor  ⃗⃗  por um escalar ‘’ resulta num outro vetor  ⃗  notado 

  ⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  ⃗⃗ , que possui a mesma direção de  ⃗⃗ , intensidade igual a  vezes a intensidade do vetor 

 ⃗⃗  e sentido igual ao de  ⃗⃗  se o escalar  ⃗⃗  for positivo e oposto se o escalar  ⃗⃗  for negativo. 

 Como exemplo, sendo    um vetor qualquer, o vetor 3   será três vezes maior que   , 

como mostra a figura 13. 

 

Figura 13: multiplicação do vetor    pelo escalar 3 
 

 
Fonte: Autor 

   

 Vetor oposto a um vetor    é o vetor que possui mesmo módulo, mesma direção e 

sentido oposto. Como se observa na figura 14, podemos obter o vetor oposto de um vetor  ⃗⃗  

multiplicando-o pelo escalar -1. 

 

Figura 14: vetor -    é o vetor oposto ao vetor   . 
 

   

 

-    

 

Fonte: Autor. 

 

 

5.3.5 Soma e subtração de vetores  

 

 

 Por definição, a soma de dois ou mais vetores resulta em outro vetor chamado de vetor 

resultante. Para se somar dois vetores deve-se deslocar um vetor, sem alterar sua direção, 

modulo e sentido, de modo que sua origem coincida com a origem do vetor a ser somado. 
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Feito isto, o vetor resultante tem origem que coincide com a origem do vetor que não foi 

deslocado e extremidade que coincide com o vetor deslocado. 

 Também por definição, a subtração de um vetor de outro é igual a soma deste vetor 

com o vetor oposto ao outro. Assim, por exemplo, considere os vetores    e  ⃗  da figura 15. 

 

Figura 15: Vetores    e  ⃗ , quaisquer para operações de adição e subtração. 

 

Fonte: Autor. 

 

 O processo de soma entre estes vetores e sua resultante  ⃗      ⃗  se obtém como 

mostra a figura 16. 

Figura 16: Resultante da soma entre os vetores    e  ⃗ . 
 

 
 

Fonte: Autor. 

 

 

Já o processo de subtração entre os vetores da figura 15 e sua resultante  ⃗      ⃗  

será a soma do vetor    com o vetor oposto ao vetor  ⃗ , que podemos representar como 

 ⃗        ⃗    conforme mostra a figura 17. 

 

Figura 17: Resultante da subtração entre os vetores    e  ⃗ . 

 

Fonte: Autor. 
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Quando as origens de dois vetores coincidem, podemos construir um paralelogramo 

com eles, como mostra a figura 18, sendo que a diagonal do paralelogramo será o vetor que 

resulta da soma destes vetores. 

 

Figura 18: Resultante da soma entre os vetores    e  ⃗  com mesma origem. 

 

 

Fonte: Autor. 
 

Neste caso o módulo do vetor resultante pode ser calculado pela lei dos cossenos: 

   √                  

 

 

5.3.6 Decomposição de vetores 

 

 

 Dado um vetor    no plano, sempre podemos obtê-lo como uma soma de dois outros 

vetores vx e vy perpendiculares ou não entre si. A estes dois vetores damos o nome de 

componentes do vetor    nas direções dos eixos que passam por eles e cuja soma resulta no 

próprio vetor    . Este procedimento, que determina vx e vy é chamado de decomposicao de 

vetores e, em geral, é feita na direção dos eixos cartesianos, conforme mosta a figura 19. 

 

Figura 19: decomposição do vetor    nas componentes vx e vy 
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Fonte: http://alunosonline.uol.com.br/upload/conteudo/images/componentes-da-

velocidade.jpg 

 

 

5.4 TÓPICOS DE CINEMÁTICA 

 

 Cinemática é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem 

considerar suas causas. Para isto ela se propõe inicialmente a analisar o movimento de corpos 

cujas dimensões podem ser desprezadas em comparação com as distâncias percorridas. Tais 

corpos são denominados de pontos materiais ou partículas. 

 

 

5.4.1 Referencial 

 

 

 É um ponto, um corpo ou um local aceito como perfeitamente determinado, a partir do 

qual são feitas as observações de um determinado fenômeno. Caso se decida mudar de 

referencial, as observações relativas ao fenômeno observado também mudarão.  

 

 

5.4.2 Posição 

 

 

 O conceito de posição está relacionado ao local onde se encontra um corpo num 

determinado instante em relação ao referencial, cuja posição é tomada como nula, sendo 

também chamada de origem. É, portanto, a distância do local onde a partícula se encontra até 

o marco inicial de numa trajetória qualquer. Assim, no caso de uma trajetória retilínea, 

escolhe-se como origem (marco zero) um ponto conveniente e exprime-se a posição da 

partícula pela distância da partícula a origem, precedido de um sinal + ou -, para indicar as 

duas posições diferentes da trajetória que a partícula pode estar a uma mesma distância da 

origem, como mostra a figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alunosonline.uol.com.br/upload/conteudo/images/componentes-da-velocidade.jpg
http://alunosonline.uol.com.br/upload/conteudo/images/componentes-da-velocidade.jpg
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Figura 20: posições numa trajetória retilínea. 

 

Fonte: Autor. 

 Considerando o corpo em questão da figura 16, temos que sua posição s no instante t = 

10 s se exprime como s = + 40 m. 

 

 

5.4.3 Movimento e repouso 

 

 

 O estado de movimento de um corpo é dito de repouso quando sua posição não varia 

no decorrer do tempo em relação a um referencial e em movimento quando ocorre a variação 

de sua posição, em relação a um referencial, à medida que o tempo passa.  

 

 

5.4.4 Trajetória 

  

 

 Todo corpo em movimento ocupa posições diferentes no decorrer do tempo, sendo que 

o conjunto destas posições é chamado de trajetória. A construção ou classificação da trajetória 

depende do referencial adotado pelo observador, pois, dependendo da posição deste, a 

trajetória é expressa ou desenhada de forma diferente. Vamos exemplificar analisando o 

princípio da “relatividade de Galileu”. Seu questionamento refere-se em saber onde cairá uma 

pedra abandonada do alto do mastro de um barco, quando este estiver em repouso ou quando 

estiver em movimento com a mesma rapidez. Empiricamente observa-se que a pedra sempre 

cai no pé do mastro nas duas situações. No entanto, para um observador fora do barco, a pedra 

atingirá o chão do barco a mesma distância do mastro que quando foi lançada, mas não a 

mesma distância da margem do rio, caso o barco se afaste da margem, por exemplo. Desta 

forma temos que a trajetória de um corpo pode ser diferente para observadores diferentes. A 

figura 21 ilustra o princípio da relatividade de Galileu. 
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Figura 21: Barco de Galileu - Trajetórias diferentes para observadores diferentes e o mesmo evento. 

 
 

Fonte:http://2.bp.blogspot.com/6Tfz84_qtuE/UlvU9rcVL8I/AAAAAAAAAWs/rRFR16NOn7M/s1600/ExperiG

alileu2C.jpg 

 

 

5.4.5 Velocidade média 

 

 

 Para a compreensão do conceito de velocidade média vamos considerar a figura 22 e 

as simbologias adotadas. 

 

Figura 22: corpo em movimento passando por duas posições nos instantes t1 e t2 

 

 
Fonte: Autor. 

 

 

 Quando um corpo se desloca por uma trajetória retilínea, num instante de tempo t(1) ele 

estará na posição x(1) e em outro instante t(2) ele estará em outra posição x(2). Como se observa, 

durante o intervalo de tempo           o corpo sofrer uma variação de posição ou espaço 

         . Como uma maior rapidez de um móvel se caracteriza por uma maior variação 

de posição num menor intervalo de tempo, a velocidade média vm é definida pela relação: 

   
     

     
 

  

  
. 
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5.4.6 Velocidade Instantânea 

 

 

 A velocidade média informa que distância poderá ser percorrida na unidade de 

intervalo de tempo escolhida se for mantida constante a rapidez média de um corpo. É sabido, 

no entanto, que manter a velocidade constante nos moldes do ambiente que vivemos é 

impossível. Por essa razão, e para uma melhor descrição do movimento, se diminuirmos o 

intervalo de tempo utilizado para o cálculo da velocidade média, obteremos um valor cada vez 

mais próximo do valor instantâneo da velocidade do corpo no instante inicial. No caso de 

mantermos fixo o instante t1 e pegarmos sucessivos instantes t2 cada vez mais próximos de t1, 

obtém-se como valor da velocidade média um valor cada vez mais próximo do valor da 

velocidade do corpo no instante t1. Desta forma, define-se a velocidade instantânea do corpo 

no instante t1 por: 

 

         
  →  

     

     
    

  →  

  

  
  

  

  
 

 

 

5.4.7 Aceleração média 

 

 

 O ato de aumentar ou diminuir a velocidade define o conceito de aceleração. 

Considere um móvel em movimento e os instantes t(1) e t(2), onde suas velocidades são, 

respectivamente, v(1) e v(2). Temos então, que nesse intervalo de tempo          , a 

variação de velocidade foi de          . A razão 
  

  
 define o valor da aceleração média 

   do corpo, indicando o quão rápido o móvel aumenta ou diminui sua velocidade. Portanto, 

define-se a aceleração média de um corpo por: 

   
  

  
  

 
 

5.4.8 Aceleração instantânea 
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 Assim como a velocidade média informa o quanto, em média, varia a posição de um 

corpo num dado intervalo de tempo, a aceleração média informa o quanto varia, também em 

média, a velocidade de um corpo num determinado intervalo de tempo. Assim, para obtermos 

o valor instantâneo da taxa de variação da velocidade com o tempo, devemos proceder como 

anteriormente e determinar para qual valor tende a razão 
  

  
 quando o intervalo de tempo Δt 

tende a zero. Portanto, define-se a aceleração instantânea de uma partícula no instante t1 

como: 

         
  →  

     

     
    

  →  

  

  
  

  

  
 

 

 

5.4.9 Inércia 

 

 

 Trata-se de uma das propriedades dos corpos, a de permanecer em repouso ou em 

“movimento com velocidade constante em linha reta”, desde que nenhuma força externa seja 

aplicada no corpo. Essa tendência natural dos corpos é verificada quando puxamos 

rapidamente uma toalha sobre uma mesa, estando um objeto sobre ela, ou quando um móvel 

em movimento para bruscamente, projetando quem o conduz na mesma direção e sentido da 

velocidade, como mostram as figuras 23 e 24 respectivamente. 

 

Figura 23: Por inércia o objeto tende a permanecer em repouso. 

 

 
 

Fonte: http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAe3iYAD-18.jpg 

 

 

 

 

http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAe3iYAD-18.jpg
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Figura 24: Por inércia, o condutor tende a continuar em movimento. 

 
Fonte: https://pt-static.z-dn.net/files/d52/73650a761a9072b3a41336cab6dcb068.jpg 

 

 

5.4.10 Movimento retilíneo uniforme  

 

 

 O princípio da inércia diz que todo corpo, sem ação de forças externas, permanece em 

repouso ou em movimento retilíneo com velocidade constante. Admitido esse princípio, 

podemos definir que esse movimento é caracterizado por uma velocidade constante e uma 

trajetória retilínea. 

 Para um corpo que descreve um movimento uniforme, isto é, com velocidade 

constante, a equação horária do movimento, ou seja, a equação que informa sua posição no 

decorrer do tempo pode ser obtida facilmente. Convencionando-se então que o instante inicial 

é zero, isto é, t0 = 0, representando-se por x0 a posição da partícula no instante inicial, isto é, 

x(t = 0) = x0, e considerando-se que neste caso a velocidade média da partícula é igual a sua 

velocidade instantânea, isto é, vm = v, temos que a relação: 

 

   
      

     
  

 

implica na relação 

x = x0 +vt 

 

 

5.4.11 Movimento uniforme variado 
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 Neste tipo de movimento o que permanece constante é a aceleração, como mostra a 

figura 25. Um exemplo prático deste movimento é a queda livre dos corpos próximos à 

superfície da Terra, cuja aceleração permanece igual a aproximadamente 9,8 m/s
2
, se a 

resistência do ar puder ser desprezada. 

 Como neste tipo de movimento também a velocidade varia com o tempo, para 

descrevê-lo precisamos de uma equação que informe como muda a velocidade e outra para 

descrever a mudança de posição.  

 

Figura 25: gráfico da aceleração em função do tempo 
 

 

Fonte: www.colegioweb.com.br/wpcontent/uploads/15090.jpg(adaptado) 

 

Pode-se obter facilmente a equação da velocidade neste caso, integrando-se 

diretamente a equação que define a aceleração. Definindo-se agora vo como a velocidade da 

partícula no instante inicial, isto é, v0 = v(t = 0), podemos escrever que: 

∫   
 

  

 ∫    
 

  

 

      ∫   
 

 

 

           

 

 O gráfico da figura 26 demonstra a variação de velocidade em função do tempo e, 

analogamente, a área destacada desse gráfico resulta na variação de espaço Δx realizado por 

um móvel limitado entre os instantes t0 e t. 
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Figura 26: Gráfico da velocidade em função do tempo. 

 

Fonte: 

http://s2.glbimg.com/C9H7zNRBdjdxbHLBu_mvlwCbe1I=/0x0:620x301/620x301/s.glbimg.com/p

o/ek/f/original/2013/06/24/grafico-velocidade-tempo.jpg (adaptado) 

 

Para obtermos agora a função horária do movimento, vamos integrar diretamente a 

equação que define a velocidade instantânea e utilizar a equação acima. Com isto, pode-se 

obter que: 

∫   
 

  

 ∫    
 

  

 

     ∫          
 

 

 

      ∫    
 

 

   ∫   
 

 

 

  
 

 
           

 

 

5.5 TÓPICOS DE DINÂMICA 

 

 

 A dinâmica se ocupa, agora, com os elementos que causam o movimento e não 

somente o movimento em si. Os estudos de posição, velocidade, trajetória e aceleração darão 

espaço para os conceitos de força, massa, atrito, peso entre outros.  

 

 

5.5.1 Força 

 

 

 É a interação entre corpos capaz de gerar movimento ou deformação. Podemos 

classificar as forças como de contato, na qual a interação ocorre quando um corpo entra em 

http://s2.glbimg.com/C9H7zNRBdjdxbHLBu_mvlwCbe1I=/0x0:620x301/620x301/s.glbimg.com/po/ek/f/original/2013/06/24/grafico-velocidade-tempo.jpg
http://s2.glbimg.com/C9H7zNRBdjdxbHLBu_mvlwCbe1I=/0x0:620x301/620x301/s.glbimg.com/po/ek/f/original/2013/06/24/grafico-velocidade-tempo.jpg
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contato físico com outro, e de campo, quando a interação ocorre à distância. São exemplos de 

força de contato as forças de atrito, normal e de tração. Exemplos de forças de campo são a 

força peso, que se deve a atração que a Terra exerce sobre os objetos próximos a ela, e a força 

magnética entre imãs. 

 Podemos também relacionar a força como um agente físico capaz de acelerar um 

corpo, pois ela é a responsável direta pela variação da velocidade de qualquer partícula ou 

objeto, que fica sujeito a ação dessa força. 

 No sistema internacional de unidades a unidade de medida de força é o NEWTON 

(N), sendo que 1 N é definido pela força que aplicada sozinha a um corpo de massa 1 kg é 

capaz de imprimir a ele uma aceleração de 1m/s
2
, isto é, 1 N = 1 kg m/s

2
. 

 

 

5.5.2. As leis de Newton 

 

 

 Procurando unificar a compreensão do movimento dos corpos, Isaac Newton elaborou 

três leis para dinâmica do movimento. Nelas estão expressas a relação entre a força exercida e 

o movimento executado pelos corpos, de forma suficiente para descrever completamente a 

dinâmica de um sistema clássico. Conhecendo-se as forças que atuam sobre um corpo, o 

comportamento de seu movimento pode ser descrito e previsto.  

 Para melhor entendermos as leis de Newton é necessário que os conceitos de força e, 

principalmente, do momento linear ou quantidade de movimento esteja em nosso domínio. 

 

 

5.5.2.1 Momento linear (  ) 
 

 

 É o que caracteriza o estado de movimento do corpo e, por definição, é dado pelo 

produto da massa (m) pelo vetor velocidade (  ). Trata-se, portanto, de uma grandeza vetorial 

com direção e sentido iguais a da velocidade, mas com módulo cujo módulo m vezes maior 

que a velocidade. Matematicamente o momento é definido por: 
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Note, pela relação acima, que ao se aplicar uma força sobre um corpo, seu momento 

linear é alterado, pois haverá variação na velocidade e as características do movimento serão 

modificadas. O momento linear, expressa o quanto de massa se move numa determinada 

velocidade, essa grandeza influencia diretamente na quantificação de energia que o corpo 

possui quando em movimento. 

 

 

5.5.2.2 Princípio da conservação do momento 
 

 

 Num sistema isolado, isto é, na ausência de forças externas, a quantidade de movimento 

do sistema se conserva, embora possa haver aumento ou diminuição da quantidade de 

movimento dos membros que compõe o sistema. 

 Considere dois corpos de massas mA e mB e velocidades vA e vB isolados que se 

deslocam numa trajetória retilínea em sentidos opostos, como mostra a figura 27. Como não 

há forças externas agindo neles, segue do princípio da conservação do momento que a 

somatória das quantidades de movimento de A e B antes da colisão será igual a quantidade 

movimento depois da colisão. 

 

Figura 27: conservação do momento nas colisões 

 

Fonte: adaptado de 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000537/0000004564.png 

 

Matematicamente temos que: 

∑pantes = ∑pdepois 

mA.vA + mB.vB = mA.v’A + mB.v’B 
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 A conservação da quantidade de movimento pode ser obtida com a primeira e a 

terceira leis de Newton. A primeira diz que na ausência de forças externas o vetor velocidade 

de um corpo permanece constante. Como       , segue que    é constante. A terceira lei diz 

que para toda ação há uma reação de igual módulo, mas de sentido contrário. Logo a 

quantidade de movimento recebida por um corpo é de igual magnitude, mas de sinal oposto, a 

que foi ganha pelo outro
14

. 

 As três leis de Newton podem ser assim enunciadas: 

 

Primeira lei: Todo corpo persevera em seu estado de repouso ou de movimento uniforme e 

retilíneo, exceto se for compelido a mudar de estado por forças externas aplicadas nele. 

 

Segunda lei: Uma mudança no momento de um corpo é proporcional à força resultante 

aplicada nele e tem lugar na mesma linha reta em que a força resultante é aplicada. 

 

Terceira lei: Para cada ação existe reação igual e oposta; em outras palavras, as ações de 

dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e sempre opostas em sentido
15

. 

 

 Na primeira lei, o estado de movimento ou repouso de um corpo não se altera sem que 

forças externas sejam aplicadas nele. O que faz um corpo parar depois de ser lançado sobre 

uma superfície é a força de atrito entre as superfícies em contato. Não havendo essas forças, o 

corpo permanecerá infinitamente em movimento retilíneo uniforme. Isso desqualifica a ideia 

de que o estado natural dos objetos é o de repouso, como dizia Aristóteles. 

 Na segunda lei, a interferência de uma força no estado de movimento de um corpo de 

massa m provoca a variação de seu momento, sendo que no caso da massa ser constante, a 

variação do momento se deverá somente a variação de sua velocidade, isto é, a força produz 

aceleração. Assim, considerando a massa constante podemos escrever a segunda lei como: 

  
⃗⃗⃗⃗  

   

  
 

    

  
 

  
⃗⃗⃗⃗      

 

                                                             
14 WIKIBOOKS. Mecânica Newtoniana/Conservação do momento linear. Disponível em: 

<https://pt.wikibooks.org/wiki/Mec%C3%A2nica_Newtoniana/Conserva%C3%A7%C3%A3o_do_Momento_Linear >. 
15 RICBIT. As três leis de Newton. Disponível em < http://blog.ricbit.com/2011/04/as-tres-leis-de-newton.html > 

https://pt.wikibooks.org/wiki/Mec%C3%A2nica_Newtoniana/Conserva%C3%A7%C3%A3o_do_Momento_Linear
http://blog.ricbit.com/2011/04/as-tres-leis-de-newton.html
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 A massa é a constante de proporcionalidade entre a força resultante aplicada e a 

aceleração adquirida. Ela é definida como a inércia do corpo, quanto maior, maior a 

resistência ao movimento. 

 A terceira lei nos mostra que as forças ocorrem aos pares, isto é, não se pode exercer 

uma única força, pois para toda força de ação há outra de reação de mesma intensidade, 

direção e sentidos opostos. Importante perceber nessa lei que as forças não se anulam ou se 

equilibram, pois as mesmas são aplicadas em corpos diferentes, causando efeitos diferentes 

em função da massa de cada corpo que interage.  

 Considerando um corpo sobre uma mesa mostrado na figura 28, podemos elucidar as 

forças que agem nele da seguinte forma: 

 

Figura 28: Para um corpo apoiado sobre uma mesa as forças existentes são aos pares 

 

 

Fonte: Adaptado de http://fisicaevestibular.com.br/novo/wp-

content/uploads/migracao/tiposdeforcas/i_b12dd94f8bb9ae2d_html_7f34addd.png 

  

 Os pares de ação e reação são  ⃗⃗  e  ⃗⃗  , onde  ⃗⃗   é a força que o corpo exerce sobre a 

mesa e  ⃗⃗  a força que a mesa exerce sobre o corpo. O outro par é  ⃗  e  ⃗  , onde  ⃗  é a força com 

que a Terra atrai o corpo e  ⃗   a força que o corpo atrai a terra. O corpo está em equilíbrio, 

logo sua aceleração é nula,        e   
⃗⃗⃗⃗   , portanto  ⃗   ⃗⃗   . Isso comprova que o 

equilíbrio não é causado pelo par ação e reação e sim pelas forças externas atuando no bloco. 

 

 

5.5.4 Força gravitacional 

 

 

 A atração natural entre os corpos que possuem massa é chamada de força gravitacional. 

Pela lei da gravitação universal, o módulo da força gravitacional Fg entre dois corpos de 

massas m1 e m2 é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente 

proporcional ao quadrado da distância d entre eles, isto é: 
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onde G é a constante de gravitação universal de valor 6,67 × 10
-11

 Nm
2
/kg

2
.  

  

 

5.5.5 Força peso ou peso ( ⃗⃗ )  

 

 

 Trata-se da força que a Terra exerce sobre os corpos a sua volta, de acordo com a lei 

da gravitação universal. Desta forma quando um corpo é abandonado próximo a Terra, a 

única força atuando nele será a força gravitacional ou peso, que produzirá no corpo uma 

aceleração, chamada de aceleração de queda livre, e representada por g. Segue então da 

segunda lei de Newton que o módulo do peso de um corpo pode ser escrito como P = mg.  

 

 

5.5.6 Força normal ( ⃗⃗ ) 

 

 

É definida como a componente normal que uma superfície exerce sobre um corpo 

apoiado ou que se desloque sobre ela. Naturalmente, pela terceira lei de Newton, esta força é 

uma força de reação à força que o corpo exerce sobre a superfície. Nas figuras 29, 30 e 31 

podemos ver alguns exemplos da força normal atuando em corpos. 

 

Figura 29: Força normal de reação à força peso numa superfície horizontal. 
 

 
Fonte: https://n.i.uol.com.br/licaodecasa/ensmedio/fisica/forca-normal.gif. 
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Figura 30: Força normal de reação a componente da força peso num plano inclinado. 
 

 
Fonte: 
http://www.alunosonline.com.br/upload/conteudo/images/plano%20inclinado%203.jpg 

 

 

 

 

Figura 31: Força normal de reação da parede na escada apoiada 
 

 

Fonte: Autor. 

 

 

5.5.7 Forças de atrito estático (  
⃗⃗⃗⃗ ) e cinético (  

⃗⃗⃗⃗ ) 
 

 

É definida como a componente tangencial da força que uma superfície exerce sobre 

um corpo que se desloca ou procura se deslocar sobre ela. Experimentalmente observa-se que 

esta força depende da aspereza das superfícies em contato, atua nos corpos no sentido 

contrário ao movimento (atrito cinético) ou a tentativa de movimento (atrito estático) e 

independe da área de contato. 

 Quando o corpo está em repouso como, por exemplo, um bloco de madeira sobre uma 

superfície inclinada, o atrito é dito estático, pois o bloco está em repouso. Neste caso, a força 

de atrito se opõe a tentativa de movimento do corpo, tendo uma intensidade variável. Se o 
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corpo, no entanto, se desloca sobre uma superfície, a força de atrito é dito cinético, visto que o 

corpo está em movimento, e agora sua intensidade é constante. 

Experimentalmente verifica-se que o módulo da força de atrito é diretamente 

proporcional ao módulo da força normal, sendo que os coeficientes de proporcionalidade são 

representados por μe e μc e chamados de coeficientes de atrito estático e cinético, 

respectivamente. Assim, podemos escrever que: 

 

Força de atrito estático 

  
        

Força de atrito cinético 

       

 

Vale observar que o coeficiente de atrito estático é maior que o coeficiente de atrito 

cinético (μe > μc), pois é necessário fazer maior força para o objeto entrar em movimento do 

que mantê-lo em movimento. Veja alguns valores no quadro 4. 

 

Quadro 4: Valores dos coeficientes de atrito cinético e estático entre alguns materiais 

Materiais μe μc 

Madeira sobre madeira 0,4 0,2 

Gelo sobre gelo 0,1 0,03 

Borracha sobre cimento seco 1,0 0,8 

Aço sobre aço (seco) 0,8 0,6 

Aço sobre aço (lubrificado) 0,1 0,05 

Madeira sobre neve 0,5 0,2 

Fonte: http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAAetIMAI-3.jpg 

 

 

5.6 TÓPICOS DE ESTÁTICA DOS SÓLIDOS 

 

 

 Estática é a parte da mecânica que estuda o equilíbrio dos corpos. Seu estudo necessita 

dos conceitos expostos a seguir. 

 

 

5.6.1 Centro de massa e centro de gravidade 
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 Centro de massa de um corpo pode ser descrito como o ponto que informa a posição 

média da massa do corpo, isto é, se toda a massa do corpo for concentrada no centro de 

massa, a força gravitacional exercida pelo corpo ou pela massa do corpo concentrada no 

centro de massa seria a mesma em qualquer outro corpo. Já o centro de gravidade é o ponto 

do corpo na qual a força exercida pela força gravitacional terrestre pode ser compensada por 

uma única força igual ao peso do corpo. Quando um corpo tem dimensões pequenas, a força 

gravitacional atuando em cada partícula que compõe o corpo tem a mesma direção, fazendo 

com que o centro de gravidade de um corpo coincida com seu centro de massa. Como 

exemplo, vamos considerar que queremos equilibrar um prato numa haste conforme mostra a 

figura 32. Neste caso, o ponto de contato entre o prato e a haste que deixa o prato em 

equilíbrio é o seu centro de gravidade e, assim, seu centro de massa. 

 

Figura 32: O contato da haste com o prato em equilíbrio é o ponto 

em que localiza seu centro de massa 

 

 

Fonte: Autor. 

  

 Portanto, o centro de massa é uma característica própria do corpo, que não sofre 

interferência externa, enquanto que o centro de gravidade depende da influência do campo 

gravitacional a que o objeto está exposto
16

. 

 Experimentalmente, podemos obter o centro de massa de um objeto pendurando-o em 

qualquer ponto de suas extremidades por um fio e traçando-se uma linha vertical que seja um 

prolongamento do fio. Repetindo-se o mesmo procedimento ao se pendurar o corpo em outro 

                                                             
16

 HIRATA, Miguel Kazuhiro. Centro de massa. 30 f. dissertação (mestrado). Instituto de Física Gleb Wataghin (IFIGW) – Unicamp, 2005. 
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ponto, como mostra a figura 33, obtém-se o centro de massa através do ponto de intersecção 

das duas linhas. 

 

Figura 33: Determinação do centro de massa experimentalmente 

 

Fonte: http://masimoes.pro.br/fisica/_Media/grafico2.gif (adaptado) 

  

  

 

5.6.2 Torque ou momento de uma força ( ⃗⃗⃗ ) 
 

 

O torque ou momento de uma força é a grandeza física que exprime a maior ou menor 

capacidade de uma força rodar um corpo em torno de um ponto. Para obter a expressão 

matemática do torque, vamos considerar uma força  ⃗  aplicada num ponto P de um corpo cujo 

vetor posição, em relação a um ponto fixo O do corpo, é dado por   . Como resultado da 

aplicação desta força o corpo sofre um pequeno deslocamento PP’ mostrado na figura 34. 

Sendo o deslocamento PP´ perpendicular a   , temos que apenas a componente da força  ⃗  

perpendicular a    realiza trabalho sobre o corpo, enquanto a componente paralela tenciona o 

corpo. Sendo o deslocamento PP´ dado por r e a componente da força perpendicular a    

dado por      , temos que o trabalho realizado pela força sobre o corpo é dado por: 

 

                       

 

 

http://masimoes.pro.br/fisica/_Media/grafico2.gif
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Figura 34: Representação da aplicação da força exercendo um torque num ponto O 

 

 

Fonte: 

http://i493.photobucket.com/albums/rr294/kkilhian/Blog%20Imagens/Precessao/Fig4Braoalavanca.jpg 

  

  

Sendo o torque a capacidade de uma força rodar um corpo, segue que o trabalho 

realizado pelo torque deve ser proporcional ao ângulo girado, isto é, a Δθ, e proporcional ao 

torque. Assim podemos definir o torque em relação a O de forma que: 

         

 Comparando-se então as expressões acima, temos que a intensidade do torque de uma 

força  ⃗  em relação ao ponto O pode ser escrita como: 

          

 Uma forma prática de se obter o torque de uma força em relação a um ponto O é 

traçando-se uma linha contendo o vetor  ⃗  e, em seguida, traçando-se uma linha por O 

perpendicular a linha traçada anteriormente, que interceptará esta linha no ponto Q mostrado 

na figura 34. A distância OQ é chamada de braço de alavanca da força  ⃗ . Sendo esta distância 

dada por: 

  ̅̅ ̅̅        

vemos que em função do braço de alavanca, podemos expressar o torque de uma força  ⃗  pelo 

produto do modulo da força pelo seu braço de alavanca, isto é: 

     ̅̅ ̅̅   

 

Na figura 35 pode-se ver vários exemplos de braços de alavancas. Como se observa, a 

medida que a força aplicada atinge o ângulo reto em relação à distância OP, o braço de 

alavanca tem a magnitude da própria distância OP. 

 

 

 

http://i493.photobucket.com/albums/rr294/kkilhian/Blog%20Imagens/Precessao/Fig4Braoalavanca.jpg
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Figura 35: Exemplos de braço de alavanca em ângulos diferentes da aplicação da força. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Autor. 

 

 

 Intuitivamente é fácil notar que a capacidade de giro de uma força num ponto é maior 

quanto maior for o braço de alavanca. No caso de uma porta, por exemplo, quanto mais 

distante do seu ponto de giro (a dobradiça nesse caso) for aplicada a força, mais eficaz será 

sua rotação.  

 

 

5.6.3 Equilíbrio de corpos rígidos 

 

 

 Corpo rígido é um conjunto de partículas cujas distâncias entre si não variam quando 

forças externas são aplicadas nele. Na prática um corpo rígido não existe, pois quando um 

corpo é submetido à ação de forças ocorrem deformações, isto é, ocorre uma alteração na 

distância entre as partículas. 

 Para que um corpo rígido esteja em equilíbrio, são necessárias as seguintes condições: 

 A soma das forças que atuam no corpo seja nula ∑F = 0 (centro de massa do corpo não 

tem aceleração) 

 A soma dos momentos seja nula ∑M = 0 (corpo não tem aceleração angular) 

 Como exemplo, vamos considerar uma viga de comprimento d apoiada sobre duas 

colunas, como mostra as figuras 36 e 37, sendo que a figura 36 mostra as forças atuando na 

viga enquanto que a 37 mostra os braços de alavanca das forças atuando no corpo em relação 

ao ponto A. 

 

 

F 
F F 

O O 
O 

P P 
P 
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Figura 36: Viga apoiada em duas colunas e as 

forças de atuação nela. 
Figura 37: Viga apoiada em duas colunas e os torques 

que atuam nela 

  

Fonte: Autor. Fonte: Autor. 

 

 Estando a viga em equilíbrio, o somatório das forças exercidas sobre ela deve ser nulo, 

o que implica que, em módulo, a força peso é igual a soma das forças F1 e F2, isto é: portanto: 

P = F1 + F2 

Além disto, a soma dos torques em relação a um ponto qualquer deve ser nulo, visto 

que a viga está em equilíbrio. Em relação ao ponto A, os braços de alavanca das forças F1, P e 

F2 são 0, d/2 e d. Como os torques das forças peso e F2 tendem a girar a viga em sentidos de 

rotação opostos, segue que seus torques devem ter a mesma intensidade. Desta forma, 

podemos escrever que: 

  
    

   

 
 

 
     

   
 

 
 

 Assim, com a relação anterior temos finalmente que       
 

 
. 

 Como outro exemplo, vamos considerar uma escada de massa m e comprimento L em 

equilíbrio apoiada numa parede. Na figura 38 podem-se observar as forças atuando na escada 

e na figura 39 o sentido de rotação dos torques de cada uma destas forças em relação ao ponto 

do solo em contato com a escada.  
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Figura 38: Forças que atuam na escala em equilíbrio 

apoiada na parede. 
 Figura 39: Torques que atuam na escala em 

equilíbrio apoiada na parede. 

 

 

 

Fonte: https://i.ytimg.com/vi/-SAf3hbB-

KI/maxresdefault.jpg (adaptado) 

 Fonte: https://i.ytimg.com/vi/-SAf3hbB-

KI/maxresdefault.jpg (adaptado) 

 

Considerando-se que agora as forças atuando na escada devem ser nas direções 

vertical e horizontal, temos que: 

P = f1 + N2 

N1 = f2 

Como o torque do peso é contrabalançado pelos torques das forças normal e de atrito 

exercidos pela parede, temos que: 

MP = MN1 + Mf1 

P(L/2)cosθ = Lf1cosθ + LN1sen θ 

P/2 = f1 + N1tan θ 

  

Finalmente, em relação ao ponto da escada em contato com a parede, temos que o 

torque da força normal exercido pelo solo é contrabalançado pelos torques da força de atrito 

exercido pelo chão na escada e perlo torque do peso. Assim, temos que: 

MN2 = MP + Mf2 

N2L cos = f2L sen  + P(L/2) cos 

N2 = f2 tan  + P/2 

 Com isto obtém-se 4 equações que nos permite determinar as 4 incógnitas do 

problema. 
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6 APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL  

 

 

 A aplicação do material instrucional produzido como experiência didática ocorreu no 

Centro Estadual de Ensino de Jovens e Adultos (CEEJA) TEREZA MITSUKO TUSTUMI no 

município de Ji-Paraná. O período de realização das aplicações foi de 27de março a 23 de 

junho de 2017 com carga horária de duas horas semanais totalizando 12 horas. 

 

 

6.1 CARACTERÍSTICAS DO GRUPO EM QUE OCORREU A APLICAÇÃO 

 

 

 O produto educacional deste trabalho foi aplicado inicialmente aos 23 alunos que 

restaram na turma, que inicialmente era de 40. No entanto, ao final do semestre letivo 

restaram apenas 18. Desta forma, consideraremos apenas estes 18 como participantes dessa 

experiência didática. 

 Em relação a idade da turma, 68% dos alunos tem idade entre 18 e 21 anos e 16% tem 

mais de trinta anos.  Quanto ao mercado de trabalho, 39% trabalham por conta própria, 33% 

estão empregados formalmente e 22% estão desempregados e procurando emprego. 

 Em relação à desistência escolar e ao tempo sem estudar até o retorno atual à escola, 

os resultados podem ser vistos nos gráficos das figuras 40 e 41 respectivamente. 

 

Figura 40: Gráfico da pergunta referente a quantas vezes desistiu de estudar quando iniciou alguma série escolar. 

 
Fonte: Pesquisa realizada com alunos do CEEJA Tereza Mitsuko Tustumi 

44,5% 
38% 

11% 5,5% 

UMA VEZ DUAS VEZES TRES VEZES QUATRO VEZES 

Quantas vezes já desistiu de estudar quando iniciou alguma série escolar? 
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Figura 41: Gráfico referente à pergunta quanto tempo ficou sem estudar antes do retorno à escola.

 
Fonte: Pesquisa realizada com alunos do CEEJA Tereza Mitsuko Tustumi 

  

 Podemos observar então que a maioria do grupo já desistiu uma ou duas vezes quando 

iniciado o período letivo e que o tempo médio de permanência fora da escola oscila de 1 a 5 

anos. 

 

 

6.2 RELATO DOS PROCEDIMENTOS E RESULTADOS 

 

 

 Como descrito na introdução do nosso material instrucional, a aplicação desta 

sequência didática está dividida em cinco momentos: 

1) Questionário intuitivo seguido da discussão das respostas; 

2) Exibição de vídeo; 

3) Explicação do fenômeno; 

4) Nova exibição do vídeo com análise de algumas cenas; 

5) Questionário para aplicação do princípio científico e discussão das respostas. 

  

 Abordaremos separadamente os cinco temas/aulas que fazem parte da experiência 

obtida durante a aplicação do material produzido. Isso por que se tratar de fenômenos 

diferentes e que não apresentam dependência um do outro para a aprendizagem. A ordem dos 

temas relatados coincide com a sequência com que foi desenvolvido o produto educacional. 

Fica, então, apenas como sugestão para os professores que irão utilizá-lo.  

44,5% 

11% 

28% 

16,5% 

1 A 2 ANOS 3 A 5 ANOS MAIS DE CINCO ANOS  NUNCA FICOU SEM 
ESTUDAR/DESISTIU 

Ficou sem estudar durante quantos anos até o retorno atual para a escola? 
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 Em algumas aplicações há maior discussão, outros apresentam um grau de dificuldade 

maior na compreensão e há casos em que a própria experiência dos participantes os ajuda a 

compreender cientificamente os eventos apresentados. 

 

 

6.2.3 Aula/tema 1 - Velocidade, aceleração e a esteira ergométrica. 

 

 

 Nesta primeira aplicação os alunos se depararam com um momento diferente na rotina 

diária em sala de aula. Sem compreender a proposta que estava sendo apresentada, houve 

certa resistência no início ao questionário intuitivo, pois eles achavam que não sabiam 

responder “corretamente” e isso acarretaria penalidades na avaliação e, consequentemente, na 

média bimestral da disciplina (infelizmente esse pensamento de adquirir uma nota faz parte da 

cultura escolar de nossos alunos, deixando para “terceiro” plano a aprendizagem e o 

desenvolvimento de suas habilidades). 

 Procuramos então deixar claro que este questionário tinha o objetivo de verificar qual 

era a sua compreensão do fenômeno, independente se suas respostas estavam corretas ou não. 

O importante naquele momento era a intuição de cada um e sua experiência cotidiana. 

 Passados os temores, todos começaram a responder os questionários. Alguns foram 

rápidos em suas respostas, outros buscavam através do celular encontrar a resposta ideal e em 

muitos momentos havia discussões entre eles para obterem uma resposta mais aceitável. 

 Esse questionário intuitivo levou de 20 a 25 minutos para que todos o respondessem. 

Eram apenas cinco questões e acreditamos que o fator “resposta certa” os deixou apreensivos 

na tentativa de buscar estratégias para responder corretamente. 

 

 

6.2.3.1 Análise das respostas e discussões do questionário intuitivo 

 

 

 No apêndice 3 encontra-se o questionário intuitivo que resultou nas discussões 

apresentadas. O que pode ser observado nas respostas apresentada pelos alunos é que apesar 

de conviverem diariamente com o conceito de velocidade, a compreensão dessa grandeza não 

se mostra clara. Quando perguntados sobre o que é velocidade e seu significado, muitos deles 
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não sabiam por onde começar a responder, alguns se limitaram a dizer que era o “espaço e 

tempo”, relembrando os conceitos prévios trabalhados em aulas anteriores. 

 Perguntados durante a discussão do questionário sobre o significado de 40 km/h 

(questão 1), a resposta demorou a surgir. Somente com a intervenção do professor, 

enfatizando a relação entre distância percorrida e o tempo que levou para percorrê-la, que 

começaram a surgir as primeiras respostas. A expressão “rapidez” não apareceu em nenhum 

comentário dos alunos, a ideia de rápido surgiu após interferência do professor quando fez a 

seguinte pergunta: “o que diferencia dois móveis que fazem o mesmo percurso com 

velocidades diferentes? ”. 

 Sobre as estimativas de velocidades máximas a que pode chegar o ser humano e 

alguns animais (questão 2 e 3), houve grandes divergências e muitas discussões entre eles. 

Alguns poucos acertaram ou chegaram próximos. Isso demonstra que eles possuem 

empiricamente o conceito de velocidade, porém não conseguem expressá-lo. 

 O conceito de aceleração ficou bem claro em suas respostas, talvez porque já haviam 

estudado ou por que a própria perguntada já continha em si o conceito (Questão 4. Que nome 

damos ao ato de aumentar ou diminuir a velocidade?).  

 A última pergunta refere-se ao vídeo que foi exibido, e foi uma pequena prévia do que 

seria apresentado, com quedas e tentativas frustradas de subir numa esteira em movimento. 

Todos eles expressaram ideias corretas, como “irá cair” ou “será jogado para trás”, mesmo 

entre aqueles que nunca tiveram contato com este aparelho. 

 A discussão do questionário junto aos alunos durou aproximadamente 10 minutos. 

Entre uma participação e outra, as conversas paralelas não deixaram de existir, porém, ao 

iniciar o vídeo, todos se concentraram em observar o que iria ocorrer durante sua exibição, 

pois o questionário em discussão tratava justamente daquele tema. 

 

 

6.2.3.2 Apresentação do vídeo e explicação do fenômeno 

 

 

 O vídeo tem duração de três minutos e doze segundos. Embora seja de curta duração, 

ele contém muitas informações e conceitos que, na sequência, serão desenvolvidos com os 

alunos. Não faltou durante a exibição o “entretenimento”, pois situações bizarras e engraçadas 

despertavam o interesse e a observância do vídeo. 



75 
 

 
 

 Após a apresentação, iniciou-se a explicação científica do fenômeno com duração de 

aproximadamente de 10 minutos. Velocidade, aceleração, vetores, direção perpendicular e os 

fatores que determinam a velocidade das pessoas e dos animais, foram os conceitos 

evidenciados com os alunos. Através de indagações e a partir dos fatos que ocorreram nas 

cenas, procurou-se junto com eles construir a compreensão conceitual dos fenômenos 

relacionados ao tema. A reapresentação do vídeo com pausas para análise evidenciou as 

seguintes cenas: como entrar numa esteira em movimento (Instante 01:35); entrar na esteira 

com direção perpendicular à velocidade da mesma (Instante 02:10); andar na esteira com 

perna de pau (Instante 02:19) ou de bicicleta (Instante 02:53). 

 Durante esta reapresentação, o diálogo e o acolhimento das explicações dadas pelos 

alunos foram muito importantes em cada cena. Pois, indagando a eles o que deu errado 

durante o evento exibido, a lógica do raciocínio científico começou a tomar forma, deixando 

de ser apenas respostas do senso comum e sem significado, para ser algo mais detalhado e 

com conotações baseada nos conceitos estudados. 

 A aplicação das etapas descritas acima teve a duração de aproximadamente 48 

minutos, faltando a última parte da sequência didática, o questionário “aplicando o princípio 

científico”. Este foi entregue aos alunos logo após as explicações dos fenômenos ocorridos no 

vídeo, mas sua resolução e discussão ficaram para a próxima aula. 

 

 

6.2.3.3 Discussão do questionário aplicando o princípio científico 

 

 

 No apêndice 4 encontra-se o questionário aplicando o princípio científico que resultou 

nas discussões apresentadas.  Para a resolução do questionário “aplicando o princípio 

científico”, foi determinado um tempo entre 20 a 25 minutos, deixando os alunos se 

organizarem à vontade para a discussão. Alguns que não participaram do primeiro 

questionário e nem da exibição do vídeo pediram para respondê-lo e observou-se que não 

conseguiram elaborar suas respostas de forma sucinta e dentro do tema.  

 No geral as respostas do questionário tiveram certa coerência com as explicações 

recebida pelos alunos nas etapas anteriores. Porém alguns detalhes não foram observados pela 

maioria deles na primeira questão, quando perguntados sobre “o que é necessário para subir 

numa esteira e não cair” (questão 1). A resposta mais comum foi: “a pessoa tem que estar na 
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mesma velocidade”. Verifica-se aqui que a ideia de aceleração não foi mencionada, pois para 

se aumentar a velocidade é preciso acelerar. 

 Outra questão incompleta pela maioria deles, embora alguns poucos conseguiram 

explicar claramente, foi: “Quando uma pessoa entra numa esteira em movimento sem acelerar 

adequadamente, ela tende a cair. Por que a queda é inevitável nesse caso?” (Questão 2). O 

conceito de inércia a que fica sujeito a parte superior do corpo raramente apareceu. 

 Quanto às questões que aparecem o conceito de direção e sentido de vetores, 

verificou-se que a ideia foi compreendida por todos. 

 Os cálculos referentes a questão 5 foram compreendidos em partes. O item ‘a’ a 

maioria respondeu sem dificuldades, já o item ‘b’, que envolve transformação de unidades de 

velocidade, ninguém conseguiu resolver e foi necessário o auxílio do professor. 

 Na questão 6 (completar as palavras cruzadas) que envolvia os conceitos visto no 

vídeo e discutido na explicação do fenômeno, a maioria respondeu corretamente. 

 

 

6.2.3.4 Considerações e modificações 

 

 

 Em virtude das dificuldades de compreensão e desenvolvimento de algumas questões, 

alterações foram realizadas no questionário original que foi aplicado. Na questão 3, 

diminuímos a quantidade de animais para não ficar muito extenso o tempo de resposta, tendo 

em vista que o objetivo era apenas fazer uma estimativa das velocidades e comparar com a 

experiência diária. O quadro 6 mostra as modificações feitas. 

 

Quadro 5: Alterações na questão 3 do questionário intuitivo e elaboração de nova questão. 

Questionário aplicado Alterações 

  

Fonte: Autor. 
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  Foi elaborada a seguinte questão: “Que fatores influenciam as velocidades dos 

animais, diferenciando a rapidez de um em relação ao outro?”. Espera-se nessa pergunta que o 

aluno relacione as dimensões físicas das pernas dos animais com a rapidez de sua 

movimentação. 

 Outra alteração realizada foi a de possibilitar na questão de número 5 um cálculo mais 

exato, para facilitar a obtenção da resposta. Modificamos então o item “b” de modo que se 

trabalhe com a unidade km/h, que é mais utilizada no cotidiano, como mostra o quadro 6: 

 

Quadro 6: Alterações na questão 5. 
Questionário aplicado Alterações 

  

Fonte: Autor. 

 

 

6.2.4 Aula/tema 2 - Gravidade e trajetória parabólica – motocross 

 

 

 O primeiro momento dessa aplicação durou aproximadamente 25 minutos para que 

todos os participantes terminassem o questionário.  Sendo essa a segunda aplicação desta 

sequência, houve pouca resistência de participação. Havia entre eles a expectativa de ver o 

vídeo, como forma de obter as informações que explicassem o fenômeno apresentado. 

Percebeu-se maior interesse no conteúdo e envolvimento nas discussões. 

 

 

6.2.4.1 Análise das respostas e discussões do questionário intuitivo 

 

 

 No apêndice 5 encontra-se o questionário intuitivo que resultou nas discussões 

apresentadas.  Durante o questionário intuitivo pôde-se observar que a maioria desenhou de 

forma correta a trajetória do lançamento de uma bola (questão 1), mas ninguém conseguiu 
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dizer o nome dessa trajetória (questão 2). Deduzimos que talvez a palavra ainda não fizesse 

parte de seu vocabulário.  

 O que chamou a atenção nessa pergunta foi a resposta que dizia: “trajetória de 

círculo”. Na justificativa do porque a trajetória teria essa forma (questão 3), justificou que “se 

continuar assim formará um círculo”. Observa-se aqui uma confusão com o movimento 

circular devido ao formato do desenho da trajetória parabólica. 

 Continuando na questão 3, apresentamos algumas respostas dadas pelos alunos: 

“O canhão empurra para cima e a gravidade puxa a bola para a vertical”; 

“Por que é um movimento uniforme variado”; 

“Porque a bola é lançada para cima e a força puxa para baixo”; 

“Por que tudo que sobe tende a descer em forma de gravidade” 

“Por que ela perde a sua força até certo ponto”. 

 Embora não consigam se aproximar de uma explicação mais lógica, o que se observa é 

o aparecimento dos termos “gravidade”, “puxa para baixo” e “perde força”. Isto nos leva a 

concluir que cotidianamente os alunos observam a influência da força gravitacional no 

movimento de corpos lançados obliquamente. 

 Foi durante a discussão com o professor juntamente com essas respostas que a 

explicação do fenômeno se tornou compreendida por todos, principalmente quando 

relembrados da composição de dois movimentos que um corpo possui quando lançado de 

forma obliqua, o movimento na horizontal (movimento uniforme) e na vertical (movimento 

uniforme variado). 

 A questão 4 foi bastante debatida. Trata-se do lançamento de um objeto que não seja 

esférico, uma pedra por exemplo. As discordâncias foram muitas, principalmente por causa da 

diferença entre seus formatos, a esfera teria melhor aerodinâmica do que a pedra, 

desenvolvendo trajetórias diferentes, segundo resposta de um dos alunos. A partir desse 

contexto durante a discussão, propôs-se modificar a pergunta, considerando que tanto a pedra 

quanto a bala de canhão possuíam a mesma massa, foram lançados com mesma velocidade e 

despreza-se a resistência do ar. O que chamou a atenção foi a resposta de um aluno em seus 

comentários. Ele fez uma comparação da bola de canhão e da pedra lançadas sobre um plano 

e concluiu, equivocadamente, que a bala de canhão percorre um caminho mais longo devido à 

diferença do formato com a pedra. Essa conclusão foi descartada quando definido a diferença, 

entre o atrito que os corpos desenvolvem quando lançado sobre uma superfície e no ar.  

 A partir da explicação que corpos de mesma massa possuem o mesmo peso, a turma 

concordou consensualmente que os corpos desenvolvem o mesmo tipo de trajetória.  



79 
 

 
 

 Quando perguntados sobre os efeitos esperados no lançamento de moveis com rampas 

de inclinação diferente (questão 5), a maioria percebeu que quanto maior o ângulo de 

inclinação, maior altura é atingida. A relação entre o tempo de permanência no ar, causado 

pela maior inclinação, possibilitando assim maior deslocamento horizontal não foi percebido 

por eles. Apesar da figura do questionário não apresentar o valor do ângulo, muitos deles 

responderam que na rampa de menor ângulo o objeto “vai mais longe”, sem observar o tempo 

de permanência no ar. 

 Quando questionados sobre o valor do ângulo de lançamento que permite o corpo 

percorrer uma maior distância horizontal (questão 6), observou-se que eles não dominam a 

ideia do valor de um ângulo em sua representação gráfica, pois as respostas colhidas foram os 

valores de 60°, 67°, 75° e até 90°. Uma pequena parcela respondeu corretamente 45°.  

 Podemos interpretar essas respostas de modo a considerar que a ideia de inclinação 

está presente em seu conhecimento, mas a relação dos valores do ângulo com essa inclinação 

não pertence a sua pratica cotidiana. 

 

 

6.2.4.2 Apresentação do vídeo e explicação do fenômeno 

 

 

 Percebemos que havia uma expectativa dos alunos em relação à apresentação do 

vídeo. Haja vista que, a partir da aplicação anterior, eles perceberam que, além do 

entretenimento que o vídeo trazia, este fazia parte daquilo que estavam discutindo durante o 

questionário intuitivo e seria de suma importância para a realização do questionário seguinte.  

 Esse vídeo tem duração três minutos e cinquenta e sete segundos e apresenta saltos de 

motos em rampas inclinadas, descrevendo trajetórias parabólicas. 

 Para explicar o trajeto desenhado pelas motos quando saltam, nos reportamos aos 

conceitos prévios que foram trabalhados em aulas anteriores. Movimento uniforme e 

uniformemente variado, composição de movimentos, vetores e força gravitacional serviram 

de apoio para explicar os saltos com motocicletas em rampas.  

 A didática utilizada para a compreensão do fenômeno foi através da reapresentação de 

algumas cenas do vídeo, como: explicação científica do fenômeno, ângulo da rampa de 

lançamento e a importância da velocidade (Instante 01:15); O que ocasionou a aterrisagem da 

moto com a roda da frente? (Instante 02:36); A velocidade de saída da rampa influenciou para 

que a moto não aterrissasse na rampa ideal (Instante 03:38). 
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 Para complementar a explicação do fenômeno, foi dirigida aos alunos indagações a 

respeito do evento ocorrido no vídeo, tais como: 

- O que determinou uma motocicleta se deslocar mais longe do que a outra que caiu? 

- O que é necessário para uma aterrisagem suave após o salto? 

- Como podemos descrever o movimento quando a moto está no ar? 

- Por que a motocicleta cai com a roda da frente quando salta com velocidade baixa?  

Estes foram alguns questionamentos feitos durante a explicação do fenômeno que 

contou com a participação dos alunos, alguns equivocados com suas respostas e outros com 

certa proximidade a elas. 

 

 

6.2.4.3 Discussão do questionário aplicando o princípio científico 

 

 

 No apêndice 6 encontra-se o questionário aplicando o princípio científico, que resultou 

nas discussões apresentadas.  A resolução deste questionário, de forma geral, não resultou no 

que era esperado. A sua solução é praticamente a aplicação de vetores, suas componentes na 

forma mais elementar para o movimento de trajetória parabólica. As respostas foram 

parcialmente elaboradas, faltando elementos que demonstrassem o domínio do conteúdo. 

 Perguntado a eles o que ocorreu, muitos disseram que não lembravam mais das 

seguintes ideias: vetor e sua representação; das características da velocidade no movimento 

horizontal e vertical e a composição do movimento.  

 Foi durante a discussão/correção em conjunto que a compreensão e aprendizagem do 

fenômeno foi ocorrendo. Muitos deles relembraram o que já tinham estudado e perceberam 

seus erros, construindo um conhecimento mais consistente do assunto. O que chamou a 

atenção foram os vetores velocidade na vertical, ora, se o corpo é lançado para cima, por que 

o sentido dos vetores foi feito no sentido contrário? E por que todos apontavam sempre para o 

mesmo sentido, visto que a velocidade, após o corpo atingir a altura máxima, inverte esse 

sentido? Alguns casos apresentaram o desconhecimento de direção horizontal e vertical. 

Vejamos algumas respostas selecionadas no quadro 7. 
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Quadro 7: apresentação de algumas respostas do questionário aplicando o princípio científico questão 1 e 2. 

   

Fonte: Autor. 

  

 As questões 5 e 6 pedia que os alunos desenhassem o vetor velocidade e suas 

componentes na horizontal e vertical. A aprendizagem dessa representação vetorial somente 

ocorreu durante a discussão, pois somente uma resposta se aproximou parcialmente do 

correto, conforme podemos conferir no quadro 8. Observe que somente as componentes 

foram desenhadas no início do lançamento e com sentido oposto ao correto. As demais 

respostas foram construídas a partir da explicação do professor, apesar de já terem estudado 

esse assunto. 

 

Quadro 8: A construção vetorial que mais se aproximou do correto nas questões 5 e 6 do questionário aplicando o princípio 

científico  

 

Fonte: Autor. 

 

 

6.2.4.4 Considerações e modificações 

 

 

 Apesar do resultado não ter sido o esperado no último questionário, a dinâmica teve 

seus objetivos alcançados em termos de aprendizagem. É a velha história de que “se aprende 
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com os erros”. Foi pedido então aos alunos que refizessem as questões 1, 2, 5 e 6 do 

questionário intuitivo como trabalho avaliativo para a nota bimestral e pôde-se perceber a 

compreensão da aplicação do vetor velocidade e de suas componentes no lançamento obliquo. 

O momento da discussão (correção) dos questionários foi muito rico em termos de 

participação, verificação dos erros e discernimento do conteúdo tratado. 

 No questionário intuitivo fizemos algumas modificações, mostradas nos quadros 9 e 

10, de modo que, em nossa visão, é mais conveniente para que o aluno relacione melhor a 

realidade com as representações simbólicas. 

 

Quadro 9: Alterações realizadas na questão 1 do questionário intuitivo 

Questionário aplicado Alterações 

 

 

Fonte: Autor. 

  

 Na questão 1 optamos em propor que eles relacionassem e percebessem a trajetória 

parabólica nos diferentes ângulos de inclinação e nas diferentes velocidades. 

 

Quadro 10: Alterações realizadas na questão 5 do questionário intuitivo 

Questionário aplicado Alterações 

  

Fonte: Autor. 

  

 Aperfeiçoamos essa questão explicitando a velocidade de lançamento e colocando um 

objeto real. 

 

 



83 
 

 
 

6.2.5 Aula/tema 3 - Terceira lei de Newton e o recuo das armas. 

 

 

 Nesta aplicação houve demora dos alunos para responder espontaneamente o 

questionário. A impressão que tivemos a princípio foi de que as situações apresentadas não 

faziam parte de seu conhecimento, haja vista que todos já haviam presenciado cenas e 

imagens de alguém atirando com uma arma. Uma das possíveis causas desse comportamento, 

a nosso ver, é que o questionário busca por respostas pormenorizadas, explicações detalhadas 

de um fenômeno que apenas é “visto” pela maioria das pessoas, sem a busca da compreensão 

dos efeitos do fenômeno. 

 Após algum tempo e com interferência do professor, grande parte dos alunos 

começaram a responder. Foi enfatizado novamente que a proposta era de saber a opinião deles 

sobre o fenômeno, indiferente se a resposta é correta ou não. A partir desse momento as 

primeiras respostas e discussões começaram a aparecer. 

 

 

6.2.5.1 Análise das respostas e discussões do questionário intuitivo 

 

 

 No apêndice 7 encontra-se o questionário intuitivo que resultou nas discussões 

apresentadas. Quando perguntados se ao chutar uma bola os efeitos tanto no pé quanto na bola 

eram iguais (questão 1), a maioria respondeu que não, justificando, em alguns casos, que a 

bola é mais leve e adquire maior velocidade, que “tem mais impulso quando o pé bate nela”. 

Verifica-se aqui que a resposta é correta, em termos de deslocamento e trajetória. Mas quando 

foram indagados se o valor da força aplicada na bola é a mesma sofrida pelo pé, todos 

disseram que não. Creditamos isso ao fato de que os efeitos observados no fenômeno são bem 

distintos. 

 A explicação dada pelos alunos quando perguntados por que o efeito é diferente ao 

chutar uma bola de futebol e uma bola de madeira, considerando que a força aplicada é a 

mesma (questão 2), as respostas se limitaram apenas na comparação das massas. Foi 

considerado que a “bola de madeira é mais pesada” e que a bola de futebol “sofre mais 

impulso”. Quando considerado que as bolas tinham mesma massa, não houve resposta pela 

maioria dos participantes, apenas um deles descreveu que a bola de futebol absorve melhor o 

impacto. Percebe-se aqui que a o conceito de energia potencial elástica não se faz presente no 
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seu conhecimento cotidiano, cabendo, portanto, durante a discussão, introduzi-lo para a 

explicação desse fenômeno. 

 Perguntados se há algo comum entre chutar uma bola e atirar com uma arma, todos 

disseram que não. Apesar de que nos conceitos prévios foi trabalhada a terceira lei de 

Newton, os participantes não relacionaram a ideia de que “para toda ação há uma reação”. Isto 

foi visto quanto pedido para desenhar os vetores da força aplicada nos desenhos das questões 

5 e 6, para os casos de se chutar uma bola e se atirar com uma arma. Embora, teoricamente, 

tinham estudado a terceira lei de Newton, os alunos não conseguiram relacionar o fenômeno 

apresentado com a teoria em termos de indicação vetorial. 

 Dispomos no quadro 11 algumas respostas a essa questão para melhor análise no 

desempenho dos alunos. 

 

Quadro11: Algumas respostas das questões 5 e 6 do questionário intuitivo 

 

Fonte: Autor. 

  

 A duração desse primeiro momento da aula, entre responder o questionário e realizar a 

discussão de suas respostas, foi de 30 minutos. 

 

 

6.2.5.2 Apresentação do vídeo e explicação do fenômeno 

 

 

 O vídeo de quatro minutos e quatorze segundos foi exibido pela primeira vez ao fim 

das discussões e debates do questionário intuitivo. Durante a exibição os alunos 

compreenderam a aplicação da terceira lei de Newton e muitos deles pediram para responder 

o questionário anterior novamente, porque tinham entendido naquele momento a explicação 

do fenômeno. Não foi possível, após o vídeo, explicar o fenômeno devido ao tempo. Esta 
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parte foi adiada para a próxima aula, onde novamente o vídeo foi apresentado e, a partir da 

análise de algumas cenas, o fenômeno foi explicado. 

 As cenas pausadas e escolhidas para a interpretação do fenômeno se encontram nos 

instantes 02:00, onde a falta de apoio para conter o recuo da arma faz a força de reação lança-

la distante do atirador, e no instante 02:14 que mostra como contrabalançar a força de recuo 

das armas. Nessa cena incorporamos o princípio da conservação do movimento e, com o 

exemplo contido no texto dos conceitos prévios, foi feita a relação entre a velocidade de 

lançamento de um projétil e a velocidade de recuo da arma, demostrando que a quantidade de 

movimento se conserva. 

 Foi perguntado aos alunos que relação havia entre as perguntas do questionário 

aplicado e as cenas do vídeo. Alguns deles relacionaram com a lei da ação e reação e o ato de 

chutar uma bola e atirar com uma arma passou a ser compreendido como fenômenos que 

possuem algo em comum. 

 

 

6.2.5.3 Discussão do questionário aplicando o princípio científico 

 

 

 No apêndice 8 encontra-se o questionário aplicando o princípio científico que resultou 

nas discussões apresentadas.  As respostas desse questionário vieram de encontro com o 

conteúdo trabalhado. O que ficou completamente ausente, durante as discussões, foi o 

princípio da conservação do movimento, cujo teor é fundamental para compreender que as 

forças atuam em corpos diferentes e não se anulam. Partes das respostas foram coerentes com 

o aprendizado obtido, pois nas primeiras duas questões, referindo-se a causa do impacto da 

arma no atirador e a elaboração da lei que explica o fenômeno, os alunos fizeram um relato 

dentro do contexto do tema proposto. 

 A observação a ser feita dessa parte da aplicação foram as diferenças de resposta entre 

àqueles que participaram dos primeiros momentos (questionário intuitivo e sua discussão e a 

exibição do vídeo), daqueles que participaram apenas da explicação do fenômeno e o último 

questionário. Elaboramos um paralelo de verificação de algumas respostas obtidas entre os 

dois grupos, conforme mostra o quadro 12. 
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Quadro 12: comparativo entre as respostas de dois grupos de alunos com participações diferentes na aplicação. 

Questão 
Participante de todos os momentos 

da aplicação 

Participantes somente dos 

últimos momentos 

1. O que causa o impacto 

de uma arma no atirador? 

“Força da reação porque toda ação tem 

uma reação” 

 

“a força da reação faz a ação” 

 

“Como na terceira lei de Newton toda 

ação tem uma reação no momento que 

o projétil é lançado para frente e ao 

mesmo tempo a mesma força para trás”  

 

 

“Explosão da pólvora” 

 

“É a contra pressão do impulso 

da bala” 

 

2. Enuncie, de sua 

maneira, o princípio do 

recuo de uma arma ao 

atirar? 

“Para toda força aplicada há uma força 

de reação” 

“Tem força de impacto de ação e 

reação” 

“toda ação a uma reação” 

“ela faz um movimento para trás, 

pois a toda ação há uma reação” 

  

 Podemos observar que para aqueles que assistiram ao vídeo, o princípio da ação e 

reação foi citado em suas respostas na questão 1. Aqueles que não participaram da exibição 

responderam sem citar o teor da terceira lei de Newton. Na questão 2 houve uma tentativa de 

resposta com base nos comentários tecidos dentro da sala durante a explicação do fenômeno. 

 A conclusão evidente, nesse caso, é a de que o vídeo fez diferença na compreensão do 

conteúdo daqueles que o assistiram. Mesmo que sem o domínio da linguagem e dos termos 

científicos, as respostas foram coerentes na explicação do fenômeno. 

 As respostas da questão 3, referente aos efeitos que as forças de ação e reação causam 

nos corpos envolvidos, foram bem variadas. A maioria referiu-se que a diferença do efeito é 

causada pela diferença de massa do projétil e da arma, outros consideraram que a força ao 

segurar a arma modificava o efeito da força de reação. A conservação da quantidade de 

movimento não foi citada em nenhuma resposta, o que nos levou a interferir e expor 

novamente esse princípio para que compreendessem que os efeitos diferentes se deviam a 

isso. 

  A última questão desse questionário empregava a equação da conservação do 

momento linear. A maioria dos alunos conseguiu desenvolvê-la, porém percebeu-se que o 

processo foi mecânico, seguindo o modelo de um exercício apresentado anteriormente. Foi 

também observado uma falta de conhecimento matemático para resolver o problema. Mesmo 

que o objetivo deste projeto é trabalhar conceitualmente o tema, a utilização de cálculos 

matemáticos contribui, nesse contexto, para além da compreensão conceitual, pois ao 
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comparar valores e relacioná-los com as características do sistema em questão, o real e o 

abstrato se complementam para entendimento do fenômeno. 

 

 

6.2.5.4 Considerações e modificações 

 

 

 O conteúdo tratado nessa aplicação transcorreu, em termos de aprendizagem, com 

algumas deficiências. Apesar de “parecer” simplório que “para toda força de ação há uma 

força de reação de igual valor e sentido contrário”, este conteúdo possui um teor de abstração 

e reflexões a respeito do movimento que apenas dois ou três encontros não foram suficientes 

para que ocorresse a assimilação e compreensão do fenômeno. Foi o que se pode observar 

durante a aplicação do mesmo, pois a relação entre essa lei e a quantidade de movimento, os 

efeitos diferentes causados nos agentes que interagem e as representações matemáticas, não 

permearam por completo o processo de ensino aprendizagem. 

 Por outro lado, o contato com este conteúdo despertou o senso de observação dos 

alunos de seu cotidiano. Durante as discussões do questionário, muito foi comentado sobre 

situações em que ocorre esse fenômeno no dia a dia, como bater com martelo, trombadas, 

deslocamento de aeronaves e helicóptero e outros, o que os levou a considerar que esse 

princípio físico faz parte do convívio diário. Consideramos então que as questões propostas 

nos dois questionários satisfazem os requisitos para que os alunos despertem o senso 

científico, de observar e tirar conclusões do assunto trabalhado. 

 

 

6.2.6 Aula/tema 4 – Primeira lei de Newton e o centro de massa - Andando de triciclo  

 

 

 Nessa aplicação os alunos se sentiram mais à vontade por saberem de como seria a 

dinâmica da aula, sem o compromisso de respostas corretas e sem a pressão por nota. Pôde-se 

perceber um ar de curiosidade, por parte de alguns alunos, sobre do que se trataria o vídeo, 

pois assim que foi entregue o questionário intuitivo já perguntaram se era vídeo cacetada que 

seria exibido.  
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6.2.6.1 Análise das respostas e discussões do questionário intuitivo 

 

 

 No apêndice 9 encontra-se o questionário intuitivo que resultou nas discussões 

apresentadas.  O tempo para a resolução do questionário foi de 30 minutos, pois foi preciso 

intervir em muitas perguntas que não foram compreendidas por eles. A questão 1, que pedia 

para desenhar em duas figuras geométrica o centro de massa, foi corretamente feito por todos, 

isso devido aos conceitos prévios trabalhados com eles.  

 Na questão 2 foi preciso uma interferência para explicar o que seria a base suporte de 

um triciclo e de um quadriciclo, muitos não entenderam que as rodas faziam parte dessa base 

suporte. Após essa interferência, todas as respostas foram corretas em relação à distância 

dessas rodas ao centro de massa, conforme requisitava a pergunta. 

 Na questão 3, quando perguntados qual veículo teria maior estabilidade, se o triciclo 

ou o quadriciclo, a interferência do professor foi em explicar o que é estabilidade durante o 

movimento desses móveis. A partir daí todas as respostas se referiram ao quadriciclo, porém a 

explicação do por que se limitou apenas em dizer que é pelo fato de possuir quatro rodas ou 

por que possui maior massa, deixando de lado que a relação da distância entre o centro de 

massa e as rodas explica essa estabilidade. Esse fato somente foi percebido durante a 

discussão (correção) com eles.  

 A questão 4 tinha o objetivo de conferir maior estabilidade quando o centro de massa 

está mais próximo ao solo. As respostas foram unânimes, porém, faltou pedir a eles que 

explicassem o porquê, para que o debate favorecesse a uma melhor a compreensão. Outra 

interferência inevitável foi na questão 5, transcrita no quadro 13.  

 

Quadro 13: Transcrição da questão 5 do questionário aplicando o princípio científico 
 

5. Observe as duas figuras abaixo. Existe algo em comum referente a alguma lei física entre os fenômenos? 

 
Fonte: Autor. 

  

 Somente com suas conclusões os alunos não conseguiram relacionar os dois 

fenômenos à lei da inércia. Foi preciso pedir a eles que relembrassem a primeira lei de 
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Newton, estudada previamente. Após revisar o que tinha sido estudado, todos concluíram que 

há uma relação entres os dois fatos com a primeira lei da mecânica. 

 Vamos transcrever a última questão (nº 6, ver quadro 14) para analisar algumas 

respostas dos alunos. 

 

Quadro 14: transcrição da questão número 6 do questionário intuitivo 
 

6. Na figura ao lado a bicicleta está a 30 km/h quando se 

choca com uma pedra. Com qual velocidade o condutor será 

lançado para frente? 

 

 

 
Fonte: Autor. 

  

 Mesmo que a maioria tenha considerado que a velocidade na qual o condutor é 

lançado é a mesma com que se choca no obstáculo, algumas respostas chamaram a atenção 

quando disseram: “será duplicada”; “60 km/h”; “maior do que ele estava”. Estas respostas 

abriram um leque de discursão, de modo que até quem respondeu certo ficou na dúvida, 

fazendo o debate acontecer entre eles. No entanto pedimos que relembrassem a 1ª lei de 

Newton detalhadamente para compreender o porquê da velocidade de lançamento do ciclista 

ser a mesma de imediatamente antes do choque. 

 

 

6.2.6.2 Apresentação do vídeo e explicação do fenômeno 

 

 

 Concluímos as discussões do questionário intuitivo em 10 minutos, sobrando apenas, 

nesse dia, cinco minutos para apresentar o vídeo, que foi o suficiente, porém a reapresentação 

e as explicações do fenômeno ficaram para uma próxima aula. 

 No encontro seguinte continuamos a aplicação da sequência. Reapresentamos o vídeo, 

cuja duração é de três minutos e vinte e oito segundos, para relembrar e situar os conteúdos 

trabalhados. Em seguida repetimos algumas cenas escolhidas e pausamos fazendo análise da 

situação conforme segue: 

- Instante 00:48 serviu para observar a primeira lei de Newton, quando alguém andando de 

triciclo se choca com um obstáculo e é lançado para frente do triciclo; 

- No instante 01:10 ocorre a explicação da influência da posição geométrica do centro de 

massa do triciclo e o quadriciclo. Durante a pausa e discussão sobre o tipo de veículo mais 
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estável, retornamos às três primeiras perguntas do questionário anterior que justamente se 

referia essa situação.  

- Os instantes 02:12 até 02:32 que se refere a posição do centro de massa em relação à altura 

do solo para uma maior estabilidade. 

 

 

6.2.6.3 Discussão do questionário aplicando o princípio científico 

 

 

 No apêndice 10 encontra-se o questionário aplicando o princípio científico que 

resultou nas discussões apresentadas. Em 12 minutos apresentamos o vídeo e reapresentamos 

as cenas escolhidas conforme relatado. Feito isso, entregamos o questionário “aplicando o 

princípio científico” e após 20 minutos iniciamos a discussão (correção). 

 Observando as respostas desse questionário, foi visto que a ideia de linha gravitacional 

e a relação com a base de apoio para o equilíbrio de um corpo não ficou bem claro para eles, 

mesmo com a explicação do fenômeno pelo professor. Talvez pelo longo tempo que passou 

desde a primeira parte da aula até a segunda. 

 As questões 1, 2 e 3, referentes à linha gravitacional e à condição de equilíbrio, 

somente dois alunos dos 13 participantes explicaram corretamente o fenômeno. Quanto ao 

desenho da linha gravitacional e o centro de massa, faltou um requinte mais técnico com o uso 

de régua e a precisão perpendicular em relação ao solo, conforme podemos verificar nas 

representações dadas por eles a seguir no quadro 15. 

 

Quadro 15: Respostas/desenhos das questões 1 e 3 do questionário aplicando o princípio científico. 

 
 

Fonte: Autor. 
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  As respostas verificadas na questão 4, referente a qual situação possui maior 

estabilidade entre um adulto e uma criança andando de bicicleta, foram bem diversas. 

Apresentamos algumas:  

- “a maior é mais estável porque as rodas são maiores e absorvem mais estabilidade em caso 

de um impacto”; 

- “a bicicleta maior tem menos estabilidade devido ter mais massa. A menor tem mais 

estabilidade até no equilíbrio devido ter menos massa”; 

- “O tamanho faz com que o centro de massa seja diferente a menor é mais instável”;  

- “A menor porque o ponto de equilíbrio está mais próximo do solo” 

 Podemos verificar nessa questão que, na visão deles, a estabilidade depende da massa 

e do tamanho da bicicleta. Poucas respostas relacionaram a posição do centro de massa 

próximo ao solo como causa da estabilidade do móvel em movimento. 

 Ainda nessa questão, alguns alunos relacionaram a velocidade como responsável pela 

estabilidade da bicicleta. Um dos alunos citou, como exemplo de instabilidade, a comparação 

entre um ônibus e um carro de passeio fazendo uma curva, conferindo que o ônibus é menos 

instável devido a posição mais alta do centro de massa em relação ao solo. 

 Para análise da questão cinco, vamos transcrevê-la no quadro 16 para melhor comentar 

as respostas. 

Quadro 16: transcrição da questão 5 do questionário aplicando o princípio científico 
 

5. Considere os dois veículos da figura, um caminhão e 

um automóvel em movimento com a mesma 

velocidade. Responda: 

 

 
a) O que é necessário para fazê-los parar? 

b) O grau de dificuldade para parar esses veículos será o mesmo em ambos os casos? Por quê? 

c) O princípio físico que dificulta fazer o móvel parar é o mesmo para fazê-lo entrar em movimento? 

Fonte: Autor. 

 

 Os itens ‘a’ e ‘b’ foram respondidos de maneira coerente e conforme sua experiência. 

Em ‘a’ as respostas foram frear ou desacelerar. Em ‘b’ todos se referiram, em suas 

justificativas, às massas dos móveis. Os termos referentes à quantidade de movimento não 

foram mencionados, somente com a interferência do professor este princípio foi incorporado à 

situação do problema.  

 O que chamou atenção foi o item ‘c’, pois não ficou compreendido no fenômeno 

apresentado na questão o princípio da inércia. Alguns comentaram que o princípio não era o 
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mesmo pelo fato de ter que executar forças diferentes. Então pedimos a eles que recorressem 

à leitura da primeira lei de Newton. De volta ao debate, ficou claro que o princípio era o 

mesmo para ambas as situações, e que as forças necessárias para fazer o móvel entrar em 

movimento ou para parar estavam relacionadas ao princípio da inércia.  

 

 

 6.2.6.4 Considerações e modificações 

 

 

 Foi notável nessa aplicação que a aprendizagem não ocorreu somente com as 

explicações do vídeo e do professor. O fenômeno foi compreendido ao longo das discussões e 

debates ocorridos durante a resolução dos questionários. Verificamos, no simples fato de 

andar de triciclo, que há muitos conceitos a serem explorados, além da inercia temos: centro 

de massa, linha gravitacional, relação de equilíbrio que envolve o posicionamento geométrico 

do centro de gravidade e a distância deste ao solo.  

 Talvez a maior dificuldade encontrada pelos alunos fosse o fato da grande quantidade 

de conceitos envolvidos e relacionados com a primeira lei de Newton. Caberia nessa 

aplicação uma maior atenção nos conceitos prévios, de modo que o seu enfoque seja mais 

profundo.  

 As modificações realizadas, depois de verificado as dificuldades durante a aplicação, 

foi a questão 2 do primeiro questionário. Adaptamos a figura do triciclo e quadriciclo 

indicando as rodas dos mesmos, para que se pudesse compreendê-las como base de sua 

estrutura relacionada às figuras geométricas do triângulo e do retângulo, como mostrado no 

quadro 17. 

 
Quadro 17: Alteração da questão 2 do questionário intuitivo. 

Aplicado Alterado 

2. As figuras acima representam a base 

de um triciclo e de um quadriciclo 

respectivamente. Em quais delas o 

centro de massa está mais próximo das 

bases de suporte (no caso as rodas)? 

(Inclusão da figura com as rodas que são as 

bases suporte) 

 
Fonte: Autor. 
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 As demais questões, apesar das dificuldades encontradas durante a aplicação, 

entendemos que satisfazem o objetivo no desenvolver desse tema/conteúdo, pois havendo 

intervenções do professor para fomentar nos alunos uma maior participação na elaboração de 

suas respostas e nas discussões, o processo ensino aprendizagem poderá ocorrer em partes e, 

dependendo das características da turma, no todo. 

 

 

6.2.7 Aula/tema 5 – Força, equilíbrio e atrito – subindo na escada. 

 

 

 A aplicação dessa dinâmica foi mais complexa em relação às demais aplicações. A 

conclusão dos trabalhos levou mais tempo que o programado, houve a necessidade de muita 

interferência do professor na resolução dos dois questionários, com pausas para relembrar os 

conteúdos prévios e interpretar a situação problema nas perguntas realizadas. Isso ocorreu 

principalmente no questionário “aplicando o princípio científico” conforme será relatado. 

 

 

6.2.7.1 Análise das respostas e discussões do questionário intuitivo 

 

 

 No apêndice 11 encontra-se o questionário intuitivo que resultou nas discussões 

apresentadas. Para responder este questionário os alunos levaram aproximadamente 25 

minutos e para a discussão foram mais 20 minutos, consumindo praticamente no total o tempo 

completo da aula. Em consequência, o vídeo somente pode ser exibido em outra aula. 

 Durante o exercício deste questionário, muitos alunos buscavam respostas nos 

conceitos prévios apresentados em aulas anteriores, deixando de lado o objetivo de responder 

conforme suas experiências.  

 Na questão 1, que trata sobre o tipo de movimento que um corpo lançado sobre uma 

superfície desenvolve e os fatores que influenciam nele, observa-se muitas respostas sem 

nexo. Não houve uma conexão entre pergunta e resposta, como se observa em algumas 

respostas transcritas abaixo: 

- “Movimento de velocidade crescente na horizontal tendendo a diminuir a velocidade devido 

o atrito”;  

- “Ele será lançado e não ficará em movimento”; 
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 - “Sentido horizontal enquanto tiver força”;  

- “Reto, a força que lança a velocidade e a aderência no chão”; 

 - “Movimento, variado força de atrito”;  

- “Vai rolar na vertical e na horizontal”. 

 Vê-se claramente nestas transcrições a falta de organização no texto de modo a 

identificar que o movimento é desacelerado e que a força de atrito age sobre o objeto. No 

entanto, foi durante a discussão do questionário que coube ao professor fomentar essas ideias. 

 Na questão 2, referente a que fatores influenciam o equilíbrio da escada apoiada na 

parede, a maioria das respostas fizeram referência aos conceitos prévios, como o atrito, a 

condição de equilíbrio de corpo rígido e o braço de alavanca. Outras mencionaram o ângulo 

de inclinação, nível do solo, peso da pessoa ao subir na escada etc., conforme as observações 

de sua experiência. Os fatores força de atrito na parede, coeficiente de atrito, força normal na 

parede e no solo e o coeficiente de atrito não foram citados, apesar de terem sido estudados 

previamente. 

 Ao perguntar se quando uma pessoa vai subindo uma escada apoiada na parede ela 

tende a escorregar, todas as respostas foram de concordância. O grande entrave foi a 

justificativa do porque isso ocorre. Percebe-se que, em suas experiências, nunca se 

perguntaram a respeito ou apenas intuíam que ela tente a escorregar. 

 Na questão 4, item ‘a’, sobre as forças que impedem a escada de girar, a dificuldade 

apresentada foi a de compreender como ela gira. Somente com a interferência do professor foi 

possível a compreensão do fato. Com relação às respostas, a maioria citou que “devem ter 

forças iguais”, sem qualquer outra informação. Outros comentaram que o peso da escada é 

que influencia o não giro da escada. O item ‘b’, referente a qual ponto da escada na figura ela 

é mais propensa a escorregar, a maioria indicou o ponto correto, porém houve discussão entre 

eles, pois alguns acreditavam que era no ponto da escada mais próximo ao solo. No item ‘c’ 

todos chegaram a mesma conclusão, porém a formulação da pergunta ficou um pouco confusa 

para eles, o que nos levou a modifica-la. 

 

 

6.2.7.2 Apresentação do vídeo e explicação do fenômeno 

 

 

 Conforme foi relatado, o vídeo foi exibido num outro momento, pois a primeira parte 

da aula foi muito extensa. A duração deste vídeo é de três minutos e cinquenta e oito 
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segundos e, como os demais, há momentos hilários e de descontração. A outra exibição 

ocorreu logo em seguida, com pausas nos seguintes instantes: (01:07) nessa parte ocorre a 

explicação da influência do braço de alavanca no efeito giratório da escada, superando a força 

de atrito; (02:00) a cena mostra o personagem apoiando a escada numa superfície muito lisa; 

(02:38) essa cena se refere a uma escada apoiada com pouca inclinação ocasionando a queda. 

 A explicação do fenômeno ocorreu juntamente com a reexibição do vídeo que, por 

possuir muitos conceitos envolvidos, foi bem extenso. O que chamou a atenção foi a 

participação dos alunos, que superou as outras aplicações. Cada um, ao seu modo, procurou 

unificar o seu conhecimento com as explicações apresentadas e discutidas. 

 

 

6.2.7.3 Discussão do questionário aplicando o princípio científico 

 

 

 No apêndice 12 encontra-se o questionário aplicando o princípio científico que 

resultou nas discussões apresentadas. Entre o início da apresentação do vídeo e a explicação 

do fenômeno com as discussões que apareceram durante este momento passaram-se 30 

minutos, restando apenas 15 minutos daquela aula para que os alunos respondessem ao último 

questionário. Verificou-se junto a eles uma enorme dificuldade para aplicar o conhecimento 

“adquirido” nas questões propostas, principalmente quando se referia à representação 

geométrica de vetores. 

 O término da resolução das questões propostas ficou para outro encontro. Cabe 

observar que, diferentemente das outras aplicações, está foi a que levou mais tempo para se 

concluir, provavelmente por entender que este conteúdo exige mais dos alunos e de sua 

disposição em raciocinar e entender o fenômeno estudado. Segue os resultados das respostas e 

discussões. 

 Na questão 1, item ‘a’, pedia-se para desenhar o vetor da força peso e o braço de 

alavanca nas figuras que representavam escadas apoiadas na parede. O objetivo era identificar 

que, quanto maior o braço de alavanca, maior a facilidade de a escada efetuar o giro, superar o 

atrito e escorregar. Para que o desenvolvimento da resposta ocorresse, foi preciso que o 

professor interferisse junto a eles reapresentando a explicação do vídeo e mostrando que o 

vetor, nesse caso, é representado pela seta com sentido do ponto P para o solo, não como 

efeito de sentido de giro, horário e anti-horário, como a maioria estava fazendo. 
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 No item ‘b’ dessa questão, a maioria compreendeu que quanto maior o braço de 

alavanca maior o torque e a facilidade da escada escorregar. Algumas respostas se limitaram 

apenas em dizer que a escada ‘A’ da figura tendia a escorregar por que “estava mais 

inclinada”. Neste caso, a ideia de inclinação ficou confusa para eles, pois a escada de maior 

inclinação está representada na figura ‘B’. 

 O desenho dos vetores das forças que atuam na escada apoiada na parede (questão 2) 

não foram corretamente indicados pela maioria da turma. Apesar de terem visto nos conceitos 

prévios a demonstração dessas forças, os desenhos foram feitos fora da lógica conceitual, 

conforme demonstramos em algumas dessas respostas apresentadas no quadro 18. 

 

Quadro 18: algumas respostas da questão 2 que mais se aproximaram do correto. 

  

 
 

Fonte: Autor. 

  

 Podemos observar que a linguagem da representação vetorial de forças não foi 

compreendida pelos alunos. A partir disso, percebe-se que a aplicação deste conteúdo requer 

um maior desenvolvimento prévio sobre vetores e sua representação nas diferentes situações 

de sua aplicabilidade. Isso foi observado também na questão 4, onde requeria dos alunos que 

decompusessem o vetor peso em dois eixos perpendiculares, sendo um deles na direção da 

escada. Foi preciso nesse caso que o professor interferisse quase que individualmente com 
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cada aluno para que resolvessem o problema, para só assim desenharem os vetores 

corretamente.  

 As respostas das questões 3 e 5 foram satisfatórias, correspondendo à lógica científica 

juntamente com suas experiências. 

 

 

6.2.7.4 Considerações e modificações 

 

 

 O resultado da aplicação desse conteúdo não resultou no que era esperado da parte dos 

alunos. A compreensão do fenômeno a partir de suas experiências e a apresentação do vídeo, 

juntamente com as explicações do professor, não mostrou um efeito direto no 

desenvolvimento de sua aprendizagem. Contudo não vimos a necessidade de alterar as 

situações problemas apresentados nos questionários, pois elas induziram os alunos a buscar 

entender o fenômeno. Apesar das dificuldades encontradas por eles durante a aplicação, o 

desenvolvimento deste assunto permitiu que eles entrassem em contato e tentassem explicar 

fisicamente um evento pouco observado por eles.  

 Para melhorar o desenvolvimento dessa aplicação e obter resultados mais consistentes, 

os conceitos prévios devem ser trabalhados mais profundamente, principalmente a 

decomposição de vetores. Assim, acreditamos com isso, que a aplicabilidade desse conteúdo 

terá melhor resultado do que o obtido em nosso experimento. 

 A conclusão que chegamos nessa aplicação, juntamente com o método utilizado, foi 

muito favorável indiscutivelmente. Pois o simples fato de propor aos alunos que 

solucionassem situações problemas para a compreensão do fenômeno, abre portas para o 

desenvolvimento da lógica do conhecimento, favorece a percepção de que tudo em nossa 

volta possui explicação de cunho científico, modificando, no aprendiz, sua visão de mundo. 

 

 

6.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS DA APLICABILIDADE DO PRODUTO 

 

 

 De modo geral, as estratégias utilizadas para o desenvolvimento dos conteúdos 

propostos neste trabalho foram enriquecedoras para àqueles que participaram de sua 

aplicação. O método foi diferenciado, cumpriu com o principal objetivo que é aproximar o 
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saber científico da experiência vivencial do aluno. Mesmo que alguns conceitos e princípios 

não foram assimilados por completo, o simples contato e a relação com estes, colaboraram 

para despertar uma visão diferente dos fenômenos. 

 Durante a execução das estratégias, foi possível perceber a dificuldade que o aprendiz 

possui de fazer a conexão entre os conceitos e princípios científicos com sua realidade. A 

assimilação do conteúdo não ocorre em termos teóricos, pois foi possível observar, nas 

diversas discussões em sala de aula, que alguns fenômenos são compreendidos por eles, 

porém os mesmos não conseguem explica-los nos termos mais básicos. 

 No decorrer da aplicação pode-se observar que alguns alunos não conseguiram aplicar 

nos questionários vários conceitos que foram apresentados previamente. Mas isso não implica 

no insucesso daquilo que o professor trabalhou, pois vários outros fatores contribuem para sua 

ocorrência, tais como: a dificuldade de aprendizagem na conexão entre teoria e pratica, a falta 

de pré-requisitos, como domínio da matemática, a interpretação de texto e até a falta de 

interesse. Diante dessa realidade, esse projeto almeja colaborar para que o aluno desperte sua 

curiosidade e busque desenvolver sua aprendizagem relacionando o conhecimento científico 

com a realidade vivencial. 

 Na tentativa de tornar o conhecimento mais “fácil e simples”, ou melhor, mais 

acessível à compreensão do aluno, o produto apresentou alguns graus de dificuldade, 

principalmente quando se exige do aprendiz a interpretação do fenômeno apresentado. É 

possível, então, que durante a aplicação desta proposta cada turma tenha reações peculiares, 

aceitando ou não a metodologia e, consequentemente, obtendo à sua maneira as conclusões e 

a descrição teórica do fenômeno através da diversidade de suas experiências. Cada momento 

será construído conforme se desenvolve a dinâmica, podendo ou não ser bem-sucedido, 

porém é válida a ideia de proximidade entre saber cientifico e experiência vivencial, partindo 

da intuição e complementado com os princípios científicos conhecidos.  

 

 

6.3.1 Avaliação da aplicação do produto educacional pelos alunos 

 

 

 Optamos em avaliar o produto com sua aplicação através de um questionário para 

obter, a partir das opiniões dos alunos, elementos que possam aprovar ou não este método. 

Primeiramente procuramos então saber em quais aplicações eles participaram, pois conforme 
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foi observado, nem todos haviam participado das cinco estratégias trabalhadas, o que pode ser 

conferido no gráfico da figura 42. 

 
Figura 42: Gráfico da pergunta referente ao número de participantes em cada aplicação 

 

Fonte: Questionário pesquisa aplicado aos alunos participantes da experiência da aplicação do produto 

educacional 

  

 Em cada aula/aplicação, portanto, houve uma participação em média de 13 alunos que 

desenvolveram todas as etapas da proposta didática. Com relação a qual aplicação os alunos 

tiveram maior dificuldade na compreensão do conteúdo, o resultado é mostrado no gráfico da 

figura 43. 

 
Figura 43: Gráfico referente à pergunta sobre qual aplicação houve maior dificuldade 

 

Fonte: Questionário pesquisa aplicado aos alunos participantes da experiência da aplicação do produto 

educacional 

  

 Podemos observar que a aplicação 5 (Força, atrito e equilíbrio – subindo na escada) 

apresentou, para a maioria da turma, maior dificuldade na compreensão dos assuntos tratados. 

Isso demonstra o que já havíamos relatado anteriormente sobre esta estratégia, onde 

sugerimos trabalhar mais detalhadamente os conceitos prévios. 
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 Procuramos saber então dos alunos quais conceitos foram bem compreendidos por eles 

através desta estratégia, cujas respostas estão no gráfico da figura 44. Isso nos dá uma visão 

detalhada do que precisa ser mais bem trabalhado com eles e, ao mesmo tempo, nos dá um 

resultado quantitativo da eficiência do produto educacional. 

 

 Figura 44: Gráfico referente a pregunta sobre quais conceitos de física foram mais bem compreendidos com a 

estratégia utilizada. 

 
Fonte: Questionário pesquisa aplicado aos alunos participantes da experiência da aplicação do produto 

educacional. 

 

 Podemos verificar que o conteúdo sobre conservação de movimento, vetores e 

decomposição, trajetória parabólica e torque não foram bem compreendidos pela maioria da 

turma. Isso nos leva a incluir, nessa estratégia, um melhor aprofundamento e dedicação nos 

conceitos prévios desses conteúdos para as próximas aplicações.  

  Os próximos questionamentos referem-se a opinião deles sobre a maneira como foram 

desenvolvidas as aulas com a estratégia aplicada e um comparativo com o método tradicional. 

Os resultados estão dispostos os gráficos das figuras 45 e 46 respectivamente. 
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Figura 45: gráfico sobre a opinião dos alunos referente à contribuição da estratégia utilizada para sua 

aprendizagem. 

 

Fonte: Questionário pesquisa aplicado aos alunos participantes da experiência da aplicação do produto 

educacional. 

 

Figura 46: gráfico referente a opinião dos alunos quanto a eficiência da metodologia utilizada em relação aos 

métodos tradicionais. 

 

Fonte: Questionário pesquisa aplicado aos alunos participantes da experiência da aplicação do produto 

educacional. 

 

 Observa-se, conforme a opinião deles, a concordância de que a estratégia utilizada 

favorece uma melhor compreensão dos conceitos e é melhor que os métodos tradicionais. A 

respeito da visão dos alunos sobre a disciplina de física, após a aplicação deste produto, os 

resultados se apresentaram no gráfico da figura 47. 
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Figura 47: Gráfico da opinião dos alunos referente à física. 

 

Fonte: Questionário pesquisa aplicado aos alunos participantes da experiência da aplicação do produto 

educacional. 

 

 Embora com algumas dificuldades encontradas, podemos observar que a maioria dos 

alunos concordou que a física faz parte do cotidiano. Acreditamos que uma parte do objetivo 

desse projeto foi alcançado, que é a de mudar a percepção do aluno em relação à física, de 

forma a tê-la como ciência incorporada no seu dia a dia. 

 Por fim, pedimos a eles que manifestassem o que foi positivo ou negativo na forma 

como foram aplicadas as aulas. De maneira subjetiva eles se limitaram nas seguintes 

respostas: 

- “Foge da rotina da aula tradicional”; 

-“teve maior facilidade em aprender a ideia”; 

-“muito mais fácil aprender com o vídeo e a explicação”; 

-“todas as aulas foram boas e bem explicadas, mas não consegui entender alguns conteúdos”; 

-“precisa mais tempo para as aulas”.  

 Com base nessas manifestações, podemos perceber que a estratégia desse produto 

educacional foi bem aceita pelos alunos. Facilitou, em graus diferentes e conforme a 

dedicação de cada um, a aprendizagem dos conceitos propostos, conectando o ensino da física 

com sua vida.  

 As estratégias adotadas nesse produto educacional foram bem recebidas e aceitas pelos 

alunos que participaram de sua aplicação. A proposta é desenvolver a aproximação entre 

ciência e cotidiano, porém não podemos dispensar o lado clássico da física. O trabalho 

desenvolvido apenas propõe a conexão entre o saber científico e o saber vivenciado 

diariamente referente aos fenômenos físicos que podemos observar. Nessa perspectiva, 
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acreditamos que haverá mudança na percepção da física por parte dos alunos, de forma a fazer 

com que ele a adote como parte de sua “cultura”, buscando aprofundar seu conhecimento e 

evoluindo na sua visão de mundo.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 O foco principal do projeto, com seu roteiro e estratégias de aproximação dos eventos 

cotidianos com a explicação científica dos fenômenos foi, a nosso ver, alcançado. Mesmo 

com as dificuldades encontradas, como a não compreensão de alguns assuntos por parte dos 

alunos, a falta de pré-requisitos básicos para o desenvolvimento dos conteúdos e os momentos 

de falta de disposição dos mesmos, percebeu-se uma mudança na percepção dos alunos sobre 

o conhecimento científico e a física. 

 Deixamos a mesmice de lado, juntamente com os alunos, e experimentamos algo 

novo. Percebeu-se que entre os questionários elaborados no roteiro e a exibição descontraída 

de um vídeo com cenas hilárias, houve o momento de introspecção do conhecimento 

científico a partir de fenômenos rotineiros, conectando a física com a vida dos alunos que 

participaram do projeto. Acreditamos que, quando deparados com as realidades presenciadas 

durante a aplicação do produto, eles se lembrarão de alguns conceitos físicos, seja andando de 

esteira, pedalando uma bicicleta, assistindo motocross ou subindo numa escada. 

 Os resultados das pesquisas realizadas nos mostraram que existe desconexão entre o 

saber científico ensinado nas escolas e a realidade vivida pelos alunos. Isto muda o principal 

foco dos estudos atualmente, que é a melhoraria da condição profissional e financeira com um 

diploma, o que deixa de lado o desenvolvimento intelectual na perspectiva de compreender 

seu papel no mundo. 

 Diante desses fatos e durante o desenvolvimento do projeto, acreditamos ter 

contribuído com a mudança de paradigmas que os alunos tinham sobre o ato de estudar física. 

Isso foi mostrado quando fizeram sua avaliação da estratégia utilizada, relacionando que a 

física explica os fenômenos que ocorrem no cotidiano.  

 Há inúmeros outros conceitos de mecânica que podem ser explorados de forma 

semelhante, pois o programa que inspirou a produção deste produto traz diversos temas 

voltados a este conteúdo. Fica, portanto, a sugestão para elaboração de novas estratégias para 

desenvolver outros conceitos da mecânica, seguindo o roteiro sugerido neste trabalho. 
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APENDICE A - QUESTIONÁRIO DA PESQUISA COM OS ALUNOS DO CEEJA 

TEREZA MITSUKO TUSTUMI
*
 

 

 

Uma visão sobre a importância da física no cotidiano 

1. Qual sua faixa etária de idade 

o Menos de 18 anos 

o Entre 18 e 25 anos 

o Entre 25 e 35 anos 

o Entre 45 e 50 anos 

o Mais de 50 anos 

 

2. Quanto tempo ficou sem estudar até o seu retorno 

à escola? 

o De 1 a 3 anos 

o De 3 a 5 anos 

o De 5 a 8 anos 

o Mais de 8 anos 

 

3. Qual a sua situação atual em relação ao trabalho 

remunerado: 

o Não exerço nem procuro trabalho remunerado 

o Não exerço, mas procuro trabalho remunerado 

o Trabalho por conta própria 

o Estou empregado(a) 

 

4. Qual o motivo principal de voltar a estudar 

Buscar conhecimentos 

o Obter o diploma de conclusão do Ensino Médio 

o Para não me sentir inferior aos meus amigos e 

colegas que concluíram o Ensino Médio 

o Para melhorar minha situação profissional 

o Para poder fazer um curso superior 

o Para poder participar de concursos 

 

5. Qual sua renda salarial familiar mensal 

o Até um salário mínimo 

o Até dois salários mínimos 

o Até três salários mínimos 

o Até quatro salários mínimos 

o Acima de cinco salários mínimos 

6. Qual série você está cursando 

o 1º ano do ensino médio 

o 2º ano do ensino médio 

o 3° ano do ensino médio 

 

7. Em sua opinião, qual a importância dos estudos 

do ponto de vista profissional e financeiro? 

o Muito importante 

o Importante 

o Pouco importante 

o Sem importância 

o Indiferente (tanto faz) 

 

8. Em sua opinião, qual a importância dos estudos do 

ponto de vista do seu crescimento e desenvolvimento 

pessoal? 

o Muito importante 

o Importante 

o Pouco importante 

o Sem importância 

o Indiferente (tanto faz) 

9. Para sua vida PROFISSIONAL e FINANCEIRA, assinale considerando: 5- como muito importante; 4- 

importante; 3- pouco importante; 2-sem importância; 1- indiferente (tanto faz) para as disciplinas 
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apresentadas abaixo. 

 Importância da disciplina de Língua portuguesa. ________ 

 Importância das disciplinas de humanas (arte, geografia, história) ______ 

 Importância das disciplinas ciências da natureza (física, química e biologia) ______ 

 Importância da disciplina de matemática_______ 

 

10. Para sua VIDA E CRESCIMENTO PESSOAL, assinale considerando: 5- como muito importante; 4- 

importante; 3- pouco importante; 2- sem importância; 1- indiferente (tanto faz) para as disciplinas apresentadas 

abaixo. 

 Importância da disciplina de Língua portuguesa. ________ 

 Importância das disciplinas de humanas (arte, geografia, história) ______ 

 Importância das disciplinas ciências da natureza (física, química e biologia) ______ 

 Importância da disciplina de matemática_______ 

11. Em sua opinião, a conclusão do Ensino Médio 

para sua vida profissional e financeira é: 

o Muito importante 

o Importante 

o Pouco importante 

o Sem importância 

o Indiferente (tanto faz) 

11. Em sua opinião, a conclusão do Ensino Médio 

para sua vida, seu crescimento pessoal e seu 

conhecimento do mundo é: 

o Muito importante 

o Importante 

o Pouco importante 

o Sem importância 

o Indiferente (tanto faz) 

12. Qual das afirmativas abaixo você considera 

que define melhor a ciência? 

o É todo conhecimento que se adquire no dia a 

dia 

o É todo conhecimento que é transmitido de 

geração em geração 

o É todo conhecimento que se sabe ser 

obviamente verdade 

o É todo conhecimento expresso por pessoas 

capacitadas, como jornalistas e religiosos 

o É todo conhecimento que tem comprovação 

experimental 

 

13. Qual das afirmativas abaixo você considera que 

define melhor a física? 

o Disciplina que estuda o movimento dos corpos 

o Disciplina explica a natureza utilizando uma 

matemática mais aprofundada 

o Disciplina que explica os fenômenos que 

ocorrem na natureza 

o Disciplina voltada a demonstrar as contradições 

religiosas 

 

14. Em sua opinião, qual a relação entre os 

conteúdos vistos nas aulas de física com os 

fenômenos que você observa no dia a dia? 

15. Os assuntos de física que os professores passam 

em sala de aula são, em sua opinião: 

o Destinados a desenvolver o raciocínio lógico 
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o 0%  

o Entre 0% e 30% 

o Entre 30% e 60% 

o Entre 60% e 90% 

o 100% 

 

o Conteúdos matemáticos sem aplicação prática 

o Destinados a explicar coisas que observamos no 

dia-a-dia 

o Para cumprir aquilo que a formação para o 

ensino médio exige 

 

16. Em sua opinião, em relação às disciplinas de 

química e matemática, a disciplina de física é: 

o A mais fácil 

o A mais difícil 

o De dificuldade média 

17. Para o desenvolvimento tecnológico, econômico 

e social de um país, a FÍSICA é: 

o Muito importante para desenvolvimento do país 

o Importante para desenvolvimento do país 

o Pouco importante para desenvolvimento do país 

o Não faz diferença para desenvolvimento do país 

 

*
 Disponível em: htps://docs.google.com/forms/d/17hUzs3PmY96_qBqcwOtHFOrGSRiXriS24j9t3ysYaJ0/edit 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

REALIZADO APLICADO AOS ALUNOS 

 

1. Qual a sua idade? 

o  18 a 21 anos    

o  22 a 25 anos   

o  25 a 30 anos   

o Mais de 30 anos 

2. Qual a sua situação atual em ralação ao 

trabalho remunerado. 

o Não exerço e nem procuro trabalho 

remunerado 

o Não exerço, mas procuro trabalho 

remunerado 

o Trabalho por contra própria 

o Estou empregado (a) 

3. Quantas vezes já desistiu de estudar quando iniciou 

alguma série escolar? 

o Uma  

o Duas vezes 

o Três vezes 

o Quatro ou mais vezes 

4. Ficou sem estudar durante quantos anos até o 

retorno atual para a escola? 

o 1 a 2 anos   

o 2 a 5 anos   

o Mais de 5 anos 

 

5. Assinale somente as aulas que você participou totalmente, ou seja, completou os dois questionários e 

assistiu ao vídeo. 

o 1 - Velocidade, aceleração e a esteira ergométrica 

o 2 - Gravidade e trajetória parabólica – Motocross 

o 3 – Terceira lei de Newton e o recuo das armas 

o 4 – Primeira lei de Newton e o centro de massa – Andando de triciclo  

o 5 – Força, atrito e equilíbrio – Subindo na escada 

6. Qual das aulas você teve maior dificuldade para compreender os assuntos: 

o 1 - Velocidade, aceleração e a esteira ergométrica 

o 2 - Gravidade e trajetória parabólica – Motocross 

o 3 – Terceira lei de Newton e o recuo das armas 

o 4 – Primeira lei de Newton e o centro de massa – Andando de triciclo  

o 5 – Força, atrito E equilíbrio – Subindo na escada 

o Nenhuma  

7. Marque somente os conceitos que você compreendeu bem com as aulas apresentadas. 

o Primeira lei de Newton (inércia) 

o Terceira Lei de Newton 

o Trajetória parabólica e a composição de 

dois movimentos na horizontal e vertical 

o Vetores e decomposição de vetores 

o Forças peso e gravidade 

o Força normal e de atrito 

o Conservação da quantidade de movimento  

o Forças de equilíbrio 

o Torque ou momento de uma força 
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o Velocidade e aceleração o Nenhum  

 

8. Em sua opinião a maneira como foi dada as aulas 

o Ajudaram a compreender melhor os conceitos de física apresentados 

o Não ajudaram a compreender os conceitos de física apresentados 

o Ajudaram um pouco a compreender os conceitos de física apresentados 

9. Em sua opinião o método de aula trabalhado é 

o Melhor que os métodos tradicionais (exposição no quadro leitura de textos e contas) 

o Tanto faz, pois não diferencia do método tradicional 

o Pior do que os métodos tradicionais 

10. Através dessas aulas você acha que: 

o A física é muito complicada 

o A física não tem nada a ver com os fenômenos do cotidiano 

o A física explica os fenômenos que ocorrem do cotidiano 

11. Escreva os pontos positivos, negativos e o que precisa melhorar nas cinco aulas de física que foram 

apresentadas conforme o método adotado pelo professor (Questionário inicial + Vídeo + Reapresentação do 

vídeo e explicação + questionário com base nas explicações do professor). 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO INTUITIVO DA APLICAÇÃO 1 

 

 

Vivendo com a física 

Velocidade, aceleração e a esteira ergométrica 

(Questionário intuitivo) 

 

1. O que é velocidade e o qual informação o seu valor nos fornece? Por exemplo: um móvel tem velocidade de 

40 Km/h. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

2. Qual o limite máximo de velocidade que um ser humano pode alcançar? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. Faça uma estimativa da velocidade máxima que os animais abaixo podem chegar em km/h. 

 
 

 

   

 

4. Que fatores influenciam as velocidades dos animais diferenciando sua rapidez um do outro? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

5. Que nome damos ao ato de aumentar ou diminuir a velocidade de um móvel? 

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

6. Considere uma esteira ergométrica em funcionamento, o que poderá ocorrer ao subir nela sem as devidas 

precauções? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

  



116 
 

 
 

  



117 
 

 
 

APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO APLICANDO O PRINCÍPIO CIENTÍFICO DA 

APLICAÇÃO 1 

 

 

Vivendo com a física 

Velocidade, aceleração e a esteira ergométrica 

(Questionário aplicando o princípio científico) 

 

 

1. Como foi visto no vídeo, que é necessário para subir numa esteira em movimento e não cair? 

 _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Quando uma pessoa entra numa esteira em movimento sem acelerar adequadamente, ela tende a cair. Por que 

a queda é inevitável nesse caso? 

 _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Na figura existem duas velocidades, a da pessoa e a da 

esteira. Estas velocidades podem ser representadas por 

setas que chamamos de vetor. Desenhe na figura ao 

lado os vetores velocidade da pessoa e da parte 

superior da esteira. 

 
 

4. Na figura do exercício anterior, o que ocorre se a velocidade da esteira for maior que a velocidade da pessoa 

e vice-versa? 

 _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Uma pessoa tem uma passada de 2,0m. Sabendo que ela dá em média 3 passadas por segundo numa corrida, 

responda: 

a) Quantos metros irá percorrer em 10 segundos? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

b) Quantos quilômetros esta pessoa terá feito em 1 hora? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

6. Complete as palavras cruzadas com os devidos termos e conceitos. 

1. Relaciona o espaço percorrido por um móvel com 

o tempo gasto. 

2. Indica a variação da velocidade 

3. Condição que faz o corpo girar ao entrar na 

esteira em movimento. 

4. Direções errada que facilita a queda quando entra 

numa esteira em movimento 

5. A velocidade de um ser humano é limitada pelo 

(.......) dos passos. 

6. Para entrar em uma esteira em movimento é 

preciso que as velocidades tenham a mesma (......) 
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APÊNDICE E - QUESTIONÁRIO INTUITIVO DA APLICAÇÃO 2 

 

 

Vivendo com a física 

Velocidade, aceleração e a esteira ergométrica 

(Questionário intuitivo) 

 

1. Desenhe em cada caso, considerando a inclinação do canhão e a velocidade de lançamento da bala, a 

trajetória que a bola faz quando efetua o tiro. 

 

 

 
2.  Qual o nome desta trajetória? 

____________________________________________________________________________________

_ 

  

3.  Por que a trajetória tem essa forma? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  

4.  Se o canhão lançasse uma pedra com mesma massa e mesma velocidade da 

bola de canhão a trajetória seria a mesma? Por quê? 

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

5.  Que diferenças você espera do movimento de um corpo lançado com a mesma velocidade nas rampas A 

e B mostradas abaixo?  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__ 
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6. Qual deveria ser o ângulo de inclinação de uma rampa para que um corpo lançado alcance a maior 

distância horizontal possível? 

____________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F - QUESTIONÁRIO APLICANDO O PRINCÍPIO CIENTÍFICO DA 

APLICAÇÃO 2 

 

 

Vivendo com a física 

Velocidade, aceleração e a esteira ergométrica 

(Questionário aplicando o princípio científico) 

1. A figura abaixo mostra vários instantes da trajetória de uma bola lançada obliquamente. Desenhe em cada 

instante a componente da velocidade vertical da bola. 

 

 
2.  A figura abaixo mostra vários instantes da trajetória de uma bola lançada obliquamente. Desenhe em cada 

instante a componente da velocidade horizontal da bola. 

 

 
3. Como se comporta as velocidades tanto na horizontal como na vertical? 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

   

4.  Considere um salto com uma motocicleta conforme mostra a figura ao 

lado e responda justificando sua resposta. 

 

 
 

 a) O que aconteceria se a velocidade de saída da rampa for baixa? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__ 

 b) O que deveria ter do outro lado da rampa para que na aterrisagem seja suave? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

___ 

5.  Na figura lado, escolha um ponto na moto e desenhe o vetor 

velocidade do salto e suas componentes na horizontal e vertical. 
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6. 

  

Na figura abaixo, desenhe os vetores que indicam as velocidades na horizontal e na vertical e a composição 

dessas velocidades determinando a trajetória parabólica. 
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APÊNDICE G - QUESTIONÁRIO INTUITIVO DA APLICAÇÃO 3 

 

 

Vivendo com a física 

Velocidade, aceleração e a esteira ergométrica 

(Questionário intuitivo) 

 

1. Quando alguém chuta uma bola, os efeitos no pé e na bola são iguais? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

   

2.  Fazendo uma comparação entre chutar uma bola de futebol e uma bola de madeira, o 

efeito não será o mesmo devido o material de cada bola, como explicar isso se a força 

aplicada for de mesmo valor? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

3.  O que acontece com uma arma na mão de um atirador quando é disparada? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

   

4. Há algo em comum entre chutar uma bola e atirar com uma arma? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5.  Desenhe com setas, o sentido da força ou 

das forças presentes na figura ao lado. 

 

 

 

 

 
   

6.  Desenhe com setas a força ou as forças presentes 

no disparo de uma arma representada na figura 

ao lado. 
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APÊNDICE H - QUESTIONÁRIO APLICANDO O PRINCÍPIO CIENTÍFICO DA 

APLICAÇÃO 3 

 

 

Vivendo com a física 

Terceira lei de Newton e o recuo das armas 

(Questionário aplicando o princípio científico) 

 

1. O que causa o impacto de uma arma no atirador? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

2. Enuncie, de sua maneira, o princípio do recuo de uma arma ao atirar? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

3. Se a força de ação é igual a reação, por que a arma não é lançada com a mesma 

velocidade com que sai o projétil do cano? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

  

4.  Em qual cena do vídeo podemos ver claramente que a força de reação de um tiro não 

afeta o atirador? Qual a explicação para esse fenômeno? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

5. No brinquedo que lança dardos conforme mostra a figura, o 

princípio científico é o mesmo do recuo das armas de fogo? Por 

que o efeito é diferente? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

 

6.  Considere uma arma de massa 1500g que dispara um projétil de 10g com velocidade de 

300 Km/h. Qual será a velocidade de recuo da arma contra o atirador? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE I - QUESTIONÁRIO INTUITIVO DA APLICAÇÃO 4 

 

 

Vivendo com a física 

Primeira lei de Newton e o centro de massa – andando de triciclo 

 (Questionário intuitivo) 

 

1.  Considere as figuras como planas e massa distribuída de forma homogênea, marque o ponto em que se situa 

seu centro de massa. 

  

2. As figuras do exercício anterior, formam as bases de um triciclo e de um 

quadriciclo respectivamente conforme podemos observar na figura ao lado. 

Em quais delas o centro de massa está mais próximo de suas rodas que são 

as bases de suporte dos veículos? 

_____________________________________________________________

_________________________________________________________  
   
3.  O que tem maior estabilidade, um triciclo ou um quadriciclo? Por quê? 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________    

 

4. Nos triciclos A e B com seus condutores representados nas figuras abaixo, indique, na própria figura, onde 

fica o centro de massa do conjunto e responda. 

A  B  

a) em qual deles o centro de massa está mais alto em relação ao solo? 

________________________________________________________________________________ 

b) qual deles tem maior estabilidade durante o movimento? 

________________________________________________________________________________ 

5. Observe as duas figuras abaixo. Existe algo em comum referente a alguma lei física entre os fenômenos? 

 
http://osfundamentosdafisica.blogspot.com.br/2013/08/cursos-do-blog-mecanica_5.html                       
https://brainly.com.br/tarefa/35662 

_______________________________________________________________________________________ 

http://osfundamentosdafisica.blogspot.com.br/2013/08/cursos-do-blog-mecanica_5.html
https://brainly.com.br/tarefa/35662
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 6. Na figura ao lado a bicicleta está a 30 km/h quando se 

choca com uma pedra. Com qual velocidade o condutor 

será lançado para frente? 

______________________________________________

______________________________________ 
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APÊNDICE J - QUESTIONÁRIO APLICANDO O PRINCÍPIO CIENTÍFICO DA 

APLICAÇÃO 4 

 

 

Vivendo com a física 

Primeira lei de Newton e o centro de massa – andando de triciclo 

 (Questionário aplicando o princípio científico) 

  

1. Nas figuras, representamos três torres A B e C, e suas inclinações. Marque nelas o ponto que indica o centro 

de gravidade, a linha gravitacional e o vetor indicando a força peso. 

 
 

2.  Qual dessas torres irá tombar? Que explicação científica podemos dar a essa queda? 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

3.  O que faz uma pessoa desequilibrar-se e tender a cair? Explique esse fenômeno baseando-se nas duas 

figuras. 

 ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 
 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

As bicicletas indicadas na figura apresentam instabilidades diferentes. O que justifica essa diferença? Qual 

delas é mais estável? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

   
5.  Considere os dois veículos da figura, um caminhão e um 

automóvel em movimento com a mesma velocidade. Responda: 

 
 a) O que é necessário para fazê-los parar? 

________________________________________________________________________________ 

 b) O grau de dificuldade para parar esses veículos será o mesmo em ambos os casos? Por quê? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 c) O princípio físico que dificulta a fazer o móvel parar é o mesmo para fazê-lo entrar em movimento 

________________________________________________________________________________ 
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131 
 

 
 

APÊNDICE K - QUESTIONÁRIO INTUITIVO DA APLICAÇÃO 5 

 

 

Vivendo com a física 

Força, atrito e equilíbrio – Subindo na escada 

 (Questionário intuitivo) 

 

1. Ao se lançar um objeto sobre uma superfície plana, qual será o tipo de movimento e que fatores 

influenciam nele? 

 

 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Quando se apoia uma escada numa parede, que fatores influenciam 

no seu equilíbrio?  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

 

  

3. A medida que uma pessoa sobe numa escada apoiada numa parede, a escada fica mais ou menos 

propensa a escorregar? Por quê? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

  

4. Quando uma pessoa sobe numa escada como mostrada na figura ao 

lado, sabemos de nossa experiência cotidiana que ela pode fazer 

com que a escada escorregue nas superfícies em contato com suas 

extremidades, produzindo certo giro como resultado. As questões 

abaixo se referem a situação mostrada na figura ao lado. 

 
a) quais as forças que impedem a escada de escorregar ou girar? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

b) Se uma pessoa subir na escada e esta escorregar, em quais dos pontos mostrados na figura seria mais 

provável ocorrer este fato? 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 c) Se antes da pessoa subir na escada a superfície em contato com o pé da escada for deixada mais lisa 

(menor coeficiente de atrito estático), a pessoa conseguiria se aproximar mais ou menos da parede que no 

caso anterior, antes da escada começar a escorregar? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE L - QUESTIONÁRIO APLICANDO O PRINCÍPIO CIENTÍFICO DA 

APLICAÇÃO 5 

 

 

Vivendo com a física 

Força, atrito e equilíbrio – Subindo na escada 

(Questionário aplicando o princípio científico) 

 

1.  

 

Nas escadas mostradas nas figuras abaixo, nos pontos P se encontram duas pessoas de mesma massa a 

mesma distância, medida em relação ao pé da escada.  

(a) desenhe em cada caso a força que cada pessoa exerce na escada e seu braço de alavanca em relação 

ao pé da escada. 

 
(b) sendo os coeficientes de atrito entre a escada e as superfícies iguais em ambos os casos, explicar em 

qual caso a escada terá maior chance de escorregar? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

2.  

 

Desenhe os vetores força N (normal), Fat (força de 

atrito) e P (peso) que atuam na escada da figura, 

considerando que ela esteja em equilíbrio estático.  

 

 

 

 

 
   

3. Nas escadas da figura ao abaixo, considere que uma pessoa se encontre no ponto P. A distância do pé 

da escada até esse ponto são iguais nos dois casos. 

 
 a) qual delas tende a apresentar uma maior força de atrito entre o solo e os pés? 

___________________________________________________________________________________ 

 

b) não mudando a posição da escada, o que deveria mudar para que a escada B não deslize? 

__________________________________________________________________________________ 

4.  

 

Nas escadas A e B abaixo temos a indicação da força peso que se situa no meio da escada. Essa força 

pode ser decomposta em duas outras forças, uma na direção da própria escada e outra na direção 

perpendicular a ela. Desenhe os vetores da decomposição da força peso. 
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 a) O que pode ser observado em relação ao tamanho do vetor projetado na escada?  

__________________________________________________________________________________ 

b) que conclusão em termos de forças, podemos ter quando ao fato da escada escorregar quanto menos 

inclinada for? 

___________________________________________________________________________________ 

5.  Considere uma pessoa que sobe numa escada que está em equilíbrio estático conforme a figura, durante 

o trajeto de B para A algumas forças aumentam ou diminuem. Relacione as colunas dessas forças com 

o efeito causado durante o deslocamento 

 

 
(B) aumenta subindo a escada 

(A) diminui subindo a escada 

(C) permanece o constante 

(D) coeficiente de atrito estático no solo 

(      ) atrito entre pé da escada e o solo 

(      ) atrito entre a escada e a parede 

(      ) É maior quando a pessoa se encontra na posição B  

(      ) peso da pessoa 

 

 

 

 

 

 

 


