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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo mostrar uma metodologia pouco conhecida no 

meio docente, a metodologia PIE – Predizer, Interagir e Explicar, bem como, incentivar 

a inserção dessa metodologia nos planejamentos e na rotina dos professores dentro de 

sala de aula, expor a necessidade de disponibilização de novas estratégias para os 

professores de Física do ensino médio, além de utilizar os Roteiros de Aula como uma 

ferramenta de apoio pedagógico ao professor, ressaltando a dificuldade de 

aprendizagem dos alunos em relação a utilização do método instrucionista que a maioria 

dos professores usam nas aulas. O produto educacional foi aplicado em seis turmas do 

ensino médio, participaram da aplicação do produto cento e trinta e sete alunos. As 

aplicações foram todas realizadas em duas aulas consecutivas para que o tempo fosse 

suficiente. Este trabalho mostra a análise feita por turma sobre a viabilidade da 

utilização do método PIE em Roteiros de Aula, apesar das dificuldades enfrentadas, 

segundo os resultados obtidos, verificamos que a metodologia usada teve não somente 

uma boa aceitação dos alunos que participaram das aplicações deste trabalho como 

também contribuiu na aprendizagem dos conceitos de física envolvidos nos roteiros de 

aula. 

 

 

Palavras-Chave: Metodologia PIE. Ensino-aprendizagem. Roteiro de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The aim of the presente work(study) is to show a methodology not very well known in 

the teaching enviroment, PIE method(methodology)-predict,Interact and explain, As 

well as to take the iniciative to insert this method(methodolgy) in the planning and 

lesson schedules of the teachers inside the classroom, Expose the necessity of 

availability of these new strategies for high school Physics teachers, and use the lesson 

schedules as a pedagogical support tool for the teachers, Emphasizing the learning 

difficulties of students in relation to the utilization of traditional instructional method by 

most teachers in the class room. this educational product(study) was applied in six high 

school classes, One hunderd and thirty seven students participated in the application of 

the product(study), The applications were applied in two consecutive classes so that the 

time could be suficiente. This work shows the analysis done by class on the vitality of 

using PIE method in lesson schedules, Despite of the difficulties faced, According to the 

results obtained we verify that the method(methodology) used had not only a good 

acceptance of the students that participated in the applications of this work but also 

contributed to the learning of the physics concepts involved in the lesson schedules. 

 

 

Keywords: PIE Methodology. Teaching-learning. Classroom script. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Diante do atual quadro em que se encontra a educação do nosso país, com 

péssimos resultados em exames externos como o PISA, por exemplo, nos perguntamos: 

o que podemos fazer para mudar essa situação? Talvez não consigamos reverter esse 

quadro imediatamente como gostaríamos de fazer, mas acreditamos que se cada pessoa 

que faz parte desse processo, dentre eles os professores, se dedicarem e não medirem 

esforços para buscar melhores resultados, acreditamos que em um dia poderemos olhar 

a educação do nosso país e nos orgulharmos dela. Neste quadro abrangente educacional 

separamos uma disciplina, a Física, para encabeçar (ou inserir) algumas mudanças tão 

necessárias e importantes, é justamente na “metodologia” das aulas que são ministradas 

pelos nossos professores que se faz necessária essa mudança e acreditamos que com o 

desenvolvimento desse trabalho podemos contribuir um pouco para a melhoria do 

Ensino de Física no nosso país.  

Mediante as dificuldades que a disciplina de Física encontra na escola, mais 

especificamente dentro da sala de aula, com a “fama” de ser uma disciplina difícil, de 

cálculos extremamente complicados, da falta de estrutura das escolas e condições 

adequadas de trabalho, da ausência de professores com formação específica em 

licenciatura em Física e até formação deficiente dos professores da área, este trabalho 

tem o objetivo de contribuir com os profissionais que lecionam a disciplina de Física, 

disponibilizando Roteiros de Aula utilizando o método PIE – (PREDIZER, 

INTERAGIR e EXPLICAR). Na busca por uma forma mais interessante de ministrar 

aulas e de levar os alunos a terem um interesse melhor nas aulas de Física, 

vislumbramos nesse método uma maneira de alcançar nosso objetivo, pois esse método 

traz uma proposta totalmente diferenciada da forma tradicional de ministrar aula, que 

durante muito tempo vimos presente em nossas salas de aulas. O método P.I.E. é uma 

adaptação do método P.O.E (Predizer, Observar e Explicar) – proposto por Tao e 

Gunstone (1999). Esse método consiste em primeiramente levar os alunos a predizerem, 

ou seja, elaborarem hipóteses sobre os fenômenos relacionados aos conteúdos que serão 

estudados em sala de aula, de forma a extrair do aluno o conhecimento prévio dele 

através das respostas das questões propostas nos Roteiros de Aula, logo em seguida o 

professor ministrará sua aula com o conteúdo previsto no roteiro de aula onde os alunos 

interagem com os conteúdos e conceitos que serão estudados fazendo anotações sob o 
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que será visto e por fim, farão novamente as questões propostas incialmente, que foi 

realizada na parte predizer, fazendo as respectivas correções, se auto corrigindo, e 

explicando os resultados. Esse método pode ser utilizado tanto em aulas teóricas como 

em aulas práticas com atividades experimentais. Essa proposta se caracteriza pela 

participação ativa dos alunos, nela o aluno é o agente principal do processo, acreditamos 

que ele tem um papel fundamental nas modernas abordagens pedagógicas, pois é o 

aluno o personagem central na construção do seu conhecimento, o professor tem uma 

função fundamental nesse processo pois ele orienta e mostra o caminho ao qual o aluno 

deve seguir.  

A educação nos dias de hoje necessita de novas e diferentes maneiras de se 

trabalhar o conteúdo das disciplinas em sala de aula, mediante essa situação se faz 

necessária o aprimoramento e a capacitação dos professores. Esse aprimoramento nem 

sempre se dá com a conclusão de uma especialização ou algo do tipo, não quero com 

isso dizer que não seja necessário o professor se especializar, sim é importante e 

fundamental que ele busque cada vez se graduar a exemplos, como mestrado e 

doutorado, mas o que queremos enfatizar é que o professor pode se aprimorar 

estudando, buscando informações, aprendendo com metodologias diferenciadas e que já 

mostraram que são eficientes, ou seja, depende do professor buscar o seu 

aprimoramento metodológico. E esse trabalho tem como objetivo dá essa contribuição, 

dá esse subsidio para professor, disponibilizar um material que ele possa utilizar em 

suas aulas que o ajudaram tanto no preparo das mesmas, com uma metodologia 

diferenciada, como ajudará na aprendizagem dos alunos. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. MÉTODOLOGIA PIE – PREDIZER, INTERAGIR E EXPLICAR. 

 

Um dos objetivos do emprego da metodologia PIE, é despertar o interesse do 

aprendiz, aumentando seu engajamento e, consecutivamente melhorando o aprendizado. 

Dorneles et al. (2010) quando avaliando a integração entre atividades computacionais e 

experimentais em um estudo exploratório no ensino de circuitos CC e CA em física 

geral, concluiu que os resultados alcançados em seu estudo sugerem que o conjunto de 

atividades experimentais e simulações computacionais que levem em consideração o 

conhecimento prévio dos alunos, pode se tornar em um elemento motivador para a 

aprendizagem, e que isso pode criar melhores condições para uma aprendizagem 

significativa. No mesmo estudo, Dorneles concluiu que ao utilizar a metodologia PIE os 

alunos interagiam constantemente entre si, e com o professor, ao resolverem os 

problemas propostos, o que propiciou situações favoráveis à negociação, internalização 

e externalização de significados. 

 

 

2.1.1. A abordagem POE – predizer, observar e explicar 

 

A metodologia POE - Predizer, Observar e Explicar, é bem conhecida e 

amplamente utilizada em simulações computacionais segundo Tao e Gunstone (1999), 

para promover o conflito cognitivo estabelecido durante a simulação em programas de 

simulação. Esta metodologia é constituída de três etapas que a caracterizam. Na fase do 

predizer, os alunos discutem o problema em questão e, através de troca de experiências, 

predizem o resultado esperado. Em seguida, os alunos deverão observar o que acontece 

durante o experimento (fase observar). Ao final, tentam explicar os resultados 

alcançados, comprovando ou contrapondo o que foi predito no início (Oliveira, 2003) – 

fase explicar. 

Apesar de conhecida, esta metodologia é pouquíssima utilizada. (Schwahn et al., 

sem data) quando aplicou a metodologia POE na formação de professores de química, 

relatou não haver nenhum indivíduo conhecedor da metodologia. (Schwahn et al., sem 

data) também relatou em seu estudo que apesar de diferenciado, durante a aplicação dos 
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primeiros experimentos utilizando a metodologia POE, houve baixo interesse dos 

professores em formação, e que este comportamento é semelhante ao apresentado por 

alunos do ensino médio. Uma evidencia, segundo eles, que reflete a ineficiência do 

método tradicional. 

Como estratégia didática, a metodologia POE promove a mudança conceitual 

utilizando o conflito cognitivo. Estes confrontos, que ocorrem entre o conhecimento 

prévio e os novos conhecimentos adquiridos, promove a reflexão e resolução do 

problema proposto através da referida metodologia (Schwahn et al., sem data). 

 

 

2.1.2. O emprego da física moderna e contemporânea no ensino da física. 

 

Na década de 1990, responsáveis pela definição dos caminhos da educação 

nacional, através da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996 e 

de outros documentos que dela decorreram como as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (DCNEM), os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (PCNs), iniciaram uma reorganização do ensino médio no Brasil. Marcados 

essencialmente por reflexões como a de Ricardo (2004) que afirma que se é verdade que 

a escola tem papel fundamental na constituição da sociedade, essa escola deveria deixar 

de ser uma mera cena burocrática na vida dos alunos, e que passasse a ser um ambiente 

em que se promovesse a formação para a autonomia do aprendiz, facilitando assim, que 

o aprendiz busque saídas ao invés de se formatá-los de acordo com o mercado. 

No entanto, a composição desse conjunto de saberes, obviamente, leva à escolha 

de determinados conteúdos em detrimento de outros. Essa atualização curricular, 

absorveu um movimento crescente de propor conteúdos referentes a física do século XX 

e início do século XXI. Conteúdos estes, que são convencionados como Física Moderna 

e Contemporânea. Essa divisão da física em períodos é utilizada por Ostermann e 

Moreira (2000) que a divide em física clássica, que vai do início da síntese newtoniana 

até o final do século XIX, física moderna, que se inicia em 1900 com o trabalho de 

Planck que vai até a década de 1940 e física contemporânea que vai desde a década de 

1940 até os dias atuais. 

Contudo, Loch e Garcia (2009) estudando a implementação da física moderna e 

contemporânea na sala de aula do ensino médio, constatou carência de propostas de 
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ensino da física moderna e contemporânea. Sobretudo, detectaram carência de trabalhos 

que mostrem aos professores do ensino médio, um caminho seguro para a inserção 

desses conteúdos e que facilitem, possibilitando assim, uma atualização curricular de 

forma consistente. 

Ostermann e Moreira (2001) afirmam ainda que é de fundamental importância 

que se invista na produção de materiais didáticos que sejam acessíveis aos professores e 

aos alunos de ensino médio. 

 

2.1.3. Uso da tecnologia como instrumento de aprendizagem em sala de aula 

 

É inegável o avanço em tecnologia em telefonia celular. Essa tecnologia em 

celulares ainda continua crescendo e oferecendo novas formas com que os usuários 

interagem entre si e com uma diversa gama de conteúdo.  

Na sociedade contemporânea, dispositivos móveis se fazem, cada vez mais, 

presentes no cotidiano. Jovens e adolescentes lidam com muita facilidade com os 

mesmos. Essa geração é caracterizada como nativos digitais por Prensky (2001). Veen e 

Vrakking (2009) afirmam que tratar-se da geração “homo zappiens", ou seja, jovens que 

“zapeiam” entre diversas informações que consideram necessárias ou interessantes, 

como se trocassem a televisão de canal. Essas pessoas nasceram em plena cultura 

cibernética global, sustentada pela multimídia. Pressuposto, é de suma importância que 

essas tecnologias sejam consideradas também em termos educacionais. 

A utilização de aparelhos celulares em sala de aula é tema polêmico. A maior 

discussão gira em torno da argumentação de que o uso de celulares pode causar diversos 

incômodos em espaços escolares, sobretudo, em sala de aula. Por outro lado, aparelhos 

celulares podem constituir um recurso complementar no processo de ensino e 

aprendizagem.  

Por se tratar de envolver tecnologia a que os aprendizes estão familiarizados, 

espera-se que haja maior engajamento, e consecutivamente, maior aprendizagem do 

conteúdo exposto. Segundo West e Vosloo (2014), a UNESCO acredita que as 

tecnologias móveis podem ampliar e enriquecer oportunidades educacionais para 

estudantes em diversos ambientes. Batista et al (2011) constatou que a maioria dos 

alunos se posicionou favoravelmente, quando questionados sobre o uso de celulares em 

disciplina de cálculos. 
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West e Vosloo (2014) definem a aprendizagem móvel como sendo a 

aprendizagem que envolve o uso de tecnologias móveis, isoladamente ou em 

combinação com outras tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TIC, a 

fim de permitir a aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar. Essa 

aprendizagem pode se dar de diversas formas: os aprendizes podem usar aparelhos 

móveis para acessar recursos educacionais, conectar-se a outras pessoas ou criar 

conteúdo dentro, ou fora da sala de aula. Por usar uma tecnologia mais barata e mais 

fácil de ser gerenciada individualmente que computadores fixos, a aprendizagem móvel 

detém considerável vantagem em relação à utilização dos computadores fixos, que 

historicamente, foram limitados nos projetos de e-learning (aprendizagem eletrônica). 

Como os aparelhos celulares geralmente são de propriedade dos usuários, que podem 

personalizá-los e levá-los consigo a qualquer lugar, durante todo o dia, eles possibilitam 

a personalização e o compartilhamento com terceiros, de uma forma que as tecnologias 

fixas não são capazes. 

Vários projetos demostram que as tecnologias móveis podem facilitar e 

simplificar as avaliações, bem como fornecer indicadores de progresso mais 

rapidamente para alunos e professores (West e Vosloo, 2014). Ainda segundo Weste e 

Vosloo (2014), ao contrário do que se pensa, a aprendizagem móvel não aumenta o 

isolamento, ao contrário, oferece às pessoas mais oportunidades para cultivar 

habilidades complexas exigidas para se trabalhar de forma produtiva com terceiros. 

 

2.1.4. Algumas teorias importantes 

 

2.1.4.1. Teoria de Ausubel 

 

Nascido em Nova York, em época complicada para os judeus, Ausubel teve uma 

educação cercada por castigos e humilhações (Präss, 2012). 

Sua teoria de aprendizagem significativa é uma teoria cognitivista e almeja 

explicar os mecanismos internos da mente humana relacionados ao aprendizado e 

estruturação de conhecimento. 

Apesar de suas propostas se aproximarem de Piaget em determinados pontos, em 

outros, se distanciam em muito. Enquanto Piaget não prioriza focar em sua pesquisa a 

aprendizagem em sala de aula, Ausubel se concentra principalmente em uma proposta 
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ao cotidiano acadêmico. Ele acredita que a aprendizagem por descoberta tem seu valor, 

mas valoriza a aula do tipo expositiva. 

Segundo a teoria de Ausubel, os principais conceitos que são relativos a 

aprendizagem se organizam em: 

 Estrutura cognitiva 

É o conteúdo total e organizado de ideias de um indivíduo. A estrutura 

cognitiva do indivíduo é extremamente organizada e, organizada de forma 

hierárquica. As ideias se entrelaçam de acordo com a relação que é 

estabelecida entre elas. É nessa estrutura que novos conceitos e ideias se 

ancoram e se reordenam à medida em que o indivíduo progride 

internalizando, aprendendo. 

 Aprendizagem 

A aprendizagem é a expansão da estrutura cognitiva através da incorporação 

de novas ideias e, dependendo do tipo de relacionamento entre as ideias 

existentes na estrutura e as novas, ocorre o aprendizado que pode variar do 

mecânico ou significativo. 

 Aprendizagem significativa 

A aprendizagem significativa (Moreira, 2006) se dá quando as novas ideias 

vão se relacionando com certa relação lógica com as ideias já existentes na 

estrutura cognitiva, ou seja, de forma não-arbitrária. Contudo, para ser 

significativa, a aprendizagem precisa ser substantiva, ou seja, uma vez 

aprendido determinado conteúdo, o indivíduo conseguirá explicá-lo com 

suas palavras. Isso significa que de fato, o indivíduo aprendeu o conceito 

daquilo que se ensinou, de forma que consegue expressar esse significado 

com as mais diversas palavras. 

 Aprendizagem mecânica 

É exatamente o oposto da aprendizagem significativa. Neste caso, as novas 

ideias não se relacionam de forma lógica ou clara com nenhuma ideia já 

existente na estrutura cognitiva do indivíduo. Elas são “decoradas”, ou seja, 

são armazenadas de forma arbitrária, o que não garante flexibilidade no seu 

uso, e nem longevidade. A consequência dessa arbitrariedade é que o 

indivíduo não consegue expressar o novo conteúdo em linguagem diferente 
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da que lhe foi apresentada e, portanto, não conseguirá utilizar esse conteúdo 

em contexto diferente daquele ao qual recebeu o ensinamento. 

Apesar de Ausubel ter colocado o aprendizado significativo como sendo o ideal, 

ele compreendia que existem circunstâncias no processo de ensino/aprendizagem que o 

aprendizado mecânico é inevitável. Ausubel (2000) afirma ainda que a aprendizagem 

pode se dar de duas formas:  

 Descoberta – em que o aluno deve aprender “sozinho”. Ele deve 

descobrir a existência de algum princípio, relação ou lei, e isso pode 

acontecer na solução de um problema; 

 Recepção – onde o aprendiz recebe a informação pronta, como em uma 

aula expositiva, por exemplo. O aprendiz, por sua vez, deve atuar 

ativamente sobre a informação recebida, com o objetivo de relacioná-la a 

ideias relevantes já existentes e disponíveis em sua estrutura cognitiva. 

Para Piaget, a aprendizagem ideal deve ser a aprendizagem por descoberta, 

enquanto que para Ausubel é justamente o contrário, ou seja, a aprendizagem por 

recepção. Até por isso, em sua teoria, Ausubel (2000) enfoca mais a aprendizagem 

significativa por recepção, de maneira que possa ser potencializada em aula expositiva 

preparada com esse objetivo, do que a por descoberta. Para ele (Ausubel, 2000), o uso 

prematuro de técnicas verbais puras com crianças imaturas, a apresentação arbitrária de 

fatos sem relação ou princípios explanatórios, a falha ao integrar tarefas de 

aprendizagem novas, com materiais apresentados previamente e a utilização de 

procedimentos de avaliação que medem simplesmente a habilidade de reconhecer fatos 

ou reproduzir ideias nas mesmas palavras ou num contexto idêntico ao que 

originalmente foi encontrado ou apresentado, são características de práticas erradas 

aplicadas ao ensino expositivo com objetivo de induzir à aprendizagem significativa. De 

acordo com Präss (2012), a teoria de Ausubel é uma das mais completas para uso em 

sala de aula. E que por se tratar de uma teoria que realmente envolve ensino e 

aprendizagem, pode facilmente ser implementada. 

 

2.1.4.2. A Teoria de Vygotsky 

 

 De acordo com Zanella (1994), uma das maiores contribuições do soviético Lev 

Semionovitch Vygotsky (1896-1924) para a Psicologia e a Educação consiste na forma 
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original com que compreendeu a relação desenvolvimento/aprendizagem e a criação do 

conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal. Sua matriz epistemológica básica, o 

materialismo histórico e dialético, considera que, ao produzir o meio em que vive, o 

homem se produz; ou seja, o homem é determinado historicamente, mas é, 

simultaneamente, determinante da história. Neste sentido, Vygotsky considera que o 

desenvolvimento e a aprendizagem inter-relacionam-se desde o nascimento da criança, 

isto é, a constituição do sujeito é um movimento dialético entre aprendizagem e 

desenvolvimento.  

Essa proposta estava em posição contrária em relação às concepções vigentes na 

época: ambientalistas, que por não conseguirem estudar objetivamente a consciência, 

atribuíam um peso excessivo às determinações do meio no desenvolvimento do 

indivíduo; e inatistas, que consideravam a influência do meio como exercendo um papel 

secundário, visto que a maturação seria o motor da constituição humana. 

 Segundo Zanella (1994), para especificar melhor a inter-relação 

instrução/desenvolvimento e a importância das conquistas ontogenéticas para a 

constituição do homem, Vygotsky entende que o desenvolvimento humano compreende 

dois níveis: o primeiro é o nível de desenvolvimento real, que compreende o conjunto 

de atividades que a criança consegue resolver sozinha. Esse nível é indicativo de ciclos 

de desenvolvimento já completos, isto é, refere-se às funções psicológicas que a criança 

já construiu até determinado momento. O segundo nível de desenvolvimento é o nível 

de desenvolvimento potencial: conjunto de atividades que a criança não consegue 

realizar sozinha, mas que, com a ajuda de alguém que lhe dê algumas orientações 

adequadas (um adulto ou outra criança mais experiente), ela consegue resolver. Para 

Vygotsky, o nível de desenvolvimento potencial é muito mais indicativo do 

desenvolvimento da criança que o nível de desenvolvimento real, pois este último 

refere-se a ciclos de desenvolvimento já completos, é fato passado, enquanto o nível de 

desenvolvimento potencial indica o desenvolvimento prospectivamente, refere-se ao 

futuro da criança. A distância entre o nível de desenvolvimento real e o nível de 

desenvolvimento potencial, caracteriza o que Vygotsky denominou de Zona de 

Desenvolvimento Proximal.  

 A Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) consiste na diferença entre o nível 

atual de desenvolvimento da criança, determinado pela sua capacidade realista de 

resolver problemas individualmente e o nível de desenvolvimento que ela pode adquirir 
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ou estabelecer (conhecido também como desenvolvimento potencial), determinado 

através da resolução de problemas sob a orientação de pessoas adultas ou em conjunto 

com crianças mais capazes. 

 Zanella (1994) sugere ainda que, a constatação de um segundo nível de 

desenvolvimento e, consequentemente, a postulação de uma Zona de Desenvolvimento 

Proximal, foi decorrente da percepção de diferenças ao nível de resolução de problemas 

entre crianças que, aparentemente, apresentavam os mesmos níveis de desenvolvimento 

real. Aplicando testes de inteligência nessas crianças, Vygotsky constatou uma 

equiparação ao nível do quociente intelectual, ou seja, ambas conseguiam resolver 

sozinhas os mesmos problemas. Entretanto, ao interagir com essas crianças, ao propor-

lhes exercícios mais complexos, além das suas capacidades de resolução independente, 

este autor constatou que uma das crianças conseguia, com ajuda, resolver problemas que 

indicavam uma idade mental superior à da outra que, sob as mesmas orientações não 

conseguia solucionar os problemas que a primeira resolvia.  

   

2.1.4.3. A Teoria de Freire 

 

Freire (2007) em Pedagogia do Oprimido, fala sobre a educação/alfabetização de 

adultos e mostra a opressão na sociedade e no universo educativo. Essa opressão é 

apresentada como problema social crônico onde as camadas sociais menos favorecidas 

são oprimidas e aceitam o que lhes é imposto por camadas mais favorecidas devido, 

principalmente, a falta de conscientização e, acabam sem buscar a chamada “pedagogia 

da libertação”. Essas questões são fortemente ancoradas na simpatia de Freire pelos 

ideais marxistas (Gerhardt, 1993). 

 Segundo Freire (2007), o diálogo se mostra no cenário educacional como o 

grande incentivador da educação mais humana e até revolucionária. O educador, antes 

“dono” da palavra, passa a ouvir. Para o educador/educando dialógico e 

problematizador, o conteúdo ensinável não é uma doação ou imposição, mas a 

devolução organizada e sistematizada daqueles elementos que este lhes entregou de 

forma desestruturada. O conteúdo deve ser construído a partir de temas geradores, e que 

seja pautado no universo do educando, enfatizando o trabalho em equipe de forma 

interdisciplinar. Ainda segundo Freire, a teoria antidialógica é a ideologia opressora, 
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que manipula as massas e a cultura através da comunicação. Por isso a revolução deve 

acontecer através do diálogo das massas. 

A teoria dialógica está embasada na colaboração, organização e síntese cultural, 

combatendo a manipulação através da liderança revolucionária, tendo como 

compromisso a libertação das massas oprimidas que são vistas como “mortos em vida", 

onde a vida é proibida de ser vida, isto devido às condições precárias em que vivem as 

massas populares, convivendo com injustiças, misérias e enfermidades, onde o regime 

as obriga a manter a condição de opressão. Nesta teoria a organização não pode ser 

aprendida. Neste momento pedagógico, o educador e o educando fazem juntos o 

aprendizado, buscando instaurar a transformação da realidade que o midiatiza. 

Na prática, a teoria educacional de Paulo Freire pode ser caracterizada em três 

momentos:  

 Problematização inicial – onde são apresentadas ao educando situações 

reais, conhecida por eles e que estão envolvidas no tema. Nesse momento 

os alunos são desafiados a expor o que pensam sobre as situações, para 

que se perceba o que e como pensam a respeito do tema em questão; 

 Organização do conhecimento – momento em que sob orientação, os 

conhecimentos necessários à resolução do problema inicial são 

apresentados e estudados; 

 Aplicação do conhecimento – onde se aborda sistematicamente o 

conhecimento incorporado pelo educando analisando e interpretando as 

situações iniciais que determinaram o estudo assim como outras mesmo 

que não estejam diretamente ligadas, possam ser compreendidas pelo 

mesmo conhecimento. 
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2.2. FUNDAMENTAÇÃO FÍSICA 

 

2.2.1. Movimento Retilíneo Uniformemente Variado 

 

De acordo com Luz e Álvares (2013), o estudo dos movimentos tem particular 

importância o Movimento Variado. Nesse tipo de movimento, também conhecido como 

movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV), a velocidade varia de uma 

maneira regular, ou seja, em intervalos de tempos iguais ocorrem iguais variações de 

velocidades. A identificação de um movimento uniformemente variado pode ser feita 

por meio de uma tabela, de um gráfico ou ainda por suas funções horárias. 

 

2.2.1.1. O que é aceleração 

Consideremos um automóvel cujo velocímetro esteja indicando, em um certo 

instante, uma velocidade de 30 km/h.  Se, após 1 s, a indicação do velocímetro passar 

para 35 km/h, podemos dizer que a velocidade do carro variou de 5 km/h em 1 s. Em 

outras palavras, dizemos que esse carro recebeu uma aceleração. O conceito de 

aceleração está sempre relacionado com uma mudança na velocidade.  Uma vez que em 

intervalos de tempos iguais, as variações de velocidade são iguais, temos a seguinte 

definição: 

No movimento uniformemente variado, a aceleração escalar é constante e não 

nula. Matematicamente, podemos escrever: 
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                                      (Eq. 2.1) 

 

2.2.1.2.Velocidade 

Consideremos um objeto em movimento uniformemente variado, com uma 

velocidade V0 no instante em que vamos iniciar a contagem do tempo, isto é, no instante 
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t1 = 0. Da fórmula anterior, podemos escrever a equação para encontrar a velocidade de 

um objeto depois de decorrido um tempo t qualquer. Portanto, 

 

tavv .0                                                   (Eq. 2.2) 

Observe que o valor da velocidade, no instante t, é a soma da velocidade inicial com o 

produto a.t, que representa a variação da velocidade durante o tempo t. 

 

2.2.1.3. Distância percorrida 

 A distância d percorrida pelo objeto desde o instante inicial até o instante t 

poderá ser obtida por meio da área sob o gráfico v x t . A melhor forma de demonstrar 

esta função é através do diagrama velocidade versus tempo (v x t) no movimento 

uniformemente variado. 

 
Figura 2.1- Gráfico da velocidade em função do tempo. 

Fonte: http://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Cinematica/muv.php 

 

A distância será dada pela área sob a reta da velocidade, ou seja, a área do trapézio. 

Portanto a distância d percorrida pelo objeto, numericamente igual à área total sob o 

gráfico, será dada por: 
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                                          (Eq. 2.3) 

 

2.2.1.4. Velocidade em função da distância 

Já vimos que, conhecemos a velocidade v0 e a aceleração a no movimento 

uniformemente variado, as expressões  

tavv .0     e   
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. t
a

tvd 
 

nos permite calcular a velocidade e a distância percorrida, em função do tempo t. 

Pode acontecer que tenhamos necessidade de calcular a velocidade do objeto 

após ter percorrido uma certa distância, sem que seja conhecido o tempo t do 

movimento. Para fazer isso, isola-se o valor de t na primeira equação  

a

vv
t 0


                                             (Eq. 2.4) 

E levando esse valor na segunda equação 
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                           (Eq. 2.5) 

Efetuando o desenvolvimento algébrico e simplificando, obtemos: 

davv ..2
2

0

2                                        (Eq. 2.6) 

Com essa expressão, podemos calcular a velocidade v em função da distância d 

(sem conhecer o tempo t). 
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2.2.2. Comportamento Térmico dos Gases 

 

Para Luz e Álvares (2013), as leis experimentais, que veremos a seguir, serão 

estudadas algumas transformações que um gás pode sofrer. Uma transformação gasosa 

acontece quando as variáveis de estado (pressão, temperatura e volume) do gás variam. 

Tais grandezas se comportam aproximadamente de acordo com as leis dos gases ideais 

que são uma idealização do comportamento real dos gases que existem na natureza, 

denominadas gases reais (O2, H2, N2, etc.). Um gás que se comporte com tais leis é 

denominado gás ideal. 

 

2.2.2.1. Transformação Isotérmica 

 

 Suponha que um gás em um recipiente tenha sido submetido a uma 

transformação na qual a sua temperatura foi mantida constante. Dizemos que ele sofreu 

uma transformação isotérmica. Considerando que a massa do gás também se manteve 

constante (não houve escapamento nem entrada de gás no recipiente), constata-se que, 

na transformação isotérmica de um gás, apenas a pressão e o volume são as grandezas 

que variam. Robert Boyle, físico e químico, foi quem determinou a lei que rege essa 

transformação sofrida por um gás, quando sua temperatura é mantida constante. Sua lei 

diz que quando um gás sofre uma transformação isotérmica, a pressão dele é 

inversamente proporcional ao volume ocupado. Com isso, ele escreveu a seguinte 

relação: 

 

P1.V1 = P2.V2                                                                           (Eq. 2.7) 

  

onde, P1 e V1 é a pressão e o volume do gás no estado inicial e  P2 e V2 no estado final. 
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2.2.2.1.1.O gráfico P x V 

Nessa transformação, a pressão P e o volume V são inversamente proporcionais 

(enquanto V aumenta, P diminui). Portanto, o gráfico abaixo representa essa 

transformação e, essa curva recebe o nome de isoterma. 

 

 
Figura 2.2 - Gráfico que representa uma Isotérma. 

Fonte: http://osfundamentosdafisica.blogspot.com.br/2017/05/cursos-do-blog-termologia-optica-e-

ondas.html 

 

Em uma transformação isotérmica quando aumentamos a pressão sobre uma 

massa gasosa, seu volume reduz. Em consequencia, sua densidade também aumenta, 

uma vez que a densidade é a razão entre a massa e o vloume,  e que o valor da massa 

não se altera. Para um determinado valor de m, a lei de Boyle nos permite deduzir o 

seguinte: 

 

 Duplicando a pressão (P), o volume (V) fica dividido por dois, 

consequentemente a densidade (d) duplica; 

 Triplicando a pressão (P), o volume (V) fica dividido por três, com isso a 

densidade (d) triplica; 



31 
 

 Quadruplicando a pressão (P), o volume (V) fica dividido por quatro, 

consequentemente a densidade (d) quadruplica, e assim por diante. 

Com base nesse esquema, podemos concluir que a densidade será diretamente 

proporcional à pressão do gás. 

 

2.2.2.2. Transformação Isobárica 

Consideremos uma certa massa de gás, em um tubo de vidro, suportando uma 

pressão igual à pressão atmosférica mais a pressão de uma pequena coluna de Hg. 

Aquecendo-se o gás e deixando-o expandir-se livremente, a pressão sobre ele não se 

altera, pois continua sendo exercida pela atmosfera e pela coluna de Hg. A lei de 

Charles é a lei que rege essa transformação que um gás sofre à pressão constante. 

Segundo a lei, quando um gás sofre uma transformação isobárica o volume do gás é 

diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Matematicamente essa lei pode ser 

expressa da seguinte forma: 
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                                                          (Eq. 2.8) 

onde V1 e T1 correspondem respectivamente ao volume inicial e à temperatura inicial e 

V2 e T2 ao volume final e temperatura final. 

 

 

2.2.2.2.1. O Gráfico V x T 

Para uma transformação isobárica, podemos afirmar que, o volume V de uma da 

massa gasosa, mantida a pressão constante, é diretamente proporcional à sua 

temperatura absoluta, de acordo com o gráfico abaixo. 
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Figura 2.3 – Gráfico que representa uma transformação Isobárica. 

Fonte: http://osfundamentosdafisica.blogspot.com.br/2017/05/cursos-do-blog-termologia-optica-e-

ondas.html 

Na transformação isobárica, o volume de um certo gás, à pressão constante, 

varia com a temperatura, assim a densidade desse gás terá valores diferentes para 

diferentes valores da temperatura. Podemos deduzir quem para uma certa massa de gás, 

teremos: 

 

 Duplicando a temperatura (T), o volume (V) duplica, daí a densidade fica dividia 

por dois; 

 Triplicando a temperatura (T), o volume (V) triplica, consequentemente a 

densidade fica dividida por tres; 

 Quadruplicando a temperatura (T), o volume (V) quadruplica, daí a densidade 

fica dividia por quatro, e assim sucessivamente. 

 

2.2.2.3.Transformação Isométrica 

 Numa transformação isométrica, o volume do gás não se altera, embora variem 

pressão e a temperatura. Então, os valores inicial e final do volume são iguais (V1=V2). 

Assim, utilizando a Lei Geral dos Gases ideais, temos:  

 

2

2

1

1

T

P

T

P
                                                          (Eq. 2.9) 
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Portanto, na transformação isométrica de dada massa de um gás perfeito, a 

pressão e a temperatura absoluta são diretamente proporcionais.  

 

2.2.2.3.1. O Gráfico P x T 

Construindo o gráfico da pressão em função da temperatura absoluta, obtemos 

uma reta que passa pela origem dos eixos.  

 
Figura 2.4 – Gráfico que representa uma transformação Isométrica.  

Fonte: http://osfundamentosdafisica.blogspot.com.br/2017/05/cursos-do-blog-termologia-optica-e-

ondas.html. 

 

 

Essa origem corresponde ao zero absoluto (zero kelvin), representando uma 

condição teórica em que a pressão do gás se anula. Essa pressão nula pode ser explicada 

pelo fato de, no zero absoluto, cessar o movimento de agitação molecular, deixando de 

ocorrer o bombardeio das moléculas contra as paredes do recipiente. 
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2.2.3. Produção de Energia Elétrica 

A maior parte da energia elétrica utilizada no Brasil provém de usinas 

hidroelétricas. Nessas usinas a água é represada por meio de barragens, que têm a 

finalidade de proporcionar um desnível de água capaz de movimentar enormes turbinas. 

As turbinas são formadas por conjuntos de pás ligadas ao eixo do gerador de 

eletricidade, que é posto a girar com a passagem da água.   

Nas usinas geradoras de energia elétrica que utilizam como princípio 

básico a água, ou seja, nas usinas hidrelétricas, o movimento do eixo do 

gerador é obtido com a queda de água. Graças a uma vasão controlada, a 

água que cai pela tubulação choca-se com as pás da turbina e faz com que 

gire o circuito fixado ao eixo do gerador.(Silva, sem data).  

A água que se encontra represada armazena energia potencial, ao abrir as 

compotas da usina, a energia potencial da água vai sendo convertida em energia cinética 

à medida que ela vai escoando pelos dutos. Ao entrar em contato com as turbinas, as 

mesmas começam a girar dando origem à força eletromotriz induzida, processo este que 

consiste na conversão da energia cinética das turbinas em energia elétrica, pois em razão 

da fem (força eletromotriz) será estabelecida uma corrente elétrica entre dois pontos. A 

figura abaixo representa um esquema de uma usina hidrelétrica 

 
Figura 2.5 -  Representação de uma Usina Hidrelétrica. 

Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/geografia/energia-hidreletrica. 
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2.2.3.1. Gerador 

O gerador elétrico é um equipamento que transforma em energia elétrica outras 

formas de energia. Uma bateria de automóvel, por exemplo, transforma a energia 

química em energia elétrica. Portanto, um gerador elétrico é o aparelho que realiza a 

transformação de uma forma qualquer de energia em energia elétrica. 

Pode-se definir a força eletromotriz de um gerador como a força que existe em 

dispositivos (pilhas secas, baterias solares, etc.), que são capazes de realizar trabalho 

sobre as cargas elétricas que passam através deles, fazendo estabelecer assim uma 

voltagem entre os seus terminais, ou seja, se um gerador realiza trabalho ao transportar 

uma carga Q entre seus polos (negativo para positivo), a força eletromotriz (f.e.m) é 

representada pela seguinte equação matemática: 

 

q

W
Fe                                                         (Eq. 10) 

 

onde, Fe é a força eletromotriz (f.e.m.), W é o trabalho e q a carga elétrica. Sua unidade 

no Sistema Internacional de Unidades é J/C = V. Outra forma de produção de energia 

elétrica muito utilizada no nosso país é a através das Termoelétricas, nessas usinas 

turbinas podem também ser movimentadas por vapor d'água a alta pressão. Nesse tipo 

de usina, o vapor d'água, é obtido através do aquecimento de água em caldeiras, pela 

queima de carvão, óleo, derivados de petróleo.  

 
Figura 2.6 – Esquema representando uma Usina Termoelétrica. 

Fonte: http://caroldaemon.blogspot.com.br/2013/09/como-funciona-uma-termoeletrica.html. 
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Além dos geradores de eletricidade das usinas, temos também os alternadores e 

os dínamos de automóveis que têm o mesmo princípio de funcionamento. A diferença 

se dá na maneira como é obtida a rotação do eixo do gerador: através da explosão do 

combustível no cilindro do motor. 

 

Figura 

2.7 – Esquema de um alternador. 

Fonte: http://aprendereletricidade.com/comparacao-entre-dinamo-e-motor/. 

 

Outra forma de utilização de energia elétrica é através do processo de separação 

de cargas. Um exemplo bastante típico desses geradores é a pilha e também nas baterias 

comumente utilizadas em rádios, brinquedos, lanternas, relógios, etc. 

 
Figura 2.8 – Exemplo de uma Pilha comum. 

Fonte: http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/pilha/480754. 

http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/pilha/480754
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As pilhas fornecem eletricidade (energia elétrica) a lanternas, rádios, jogos 

eletrônicos e diversos tipos de equipamentos. A pilha é uma espécie de recipiente que 

armazena energia, que é, assim, usada quando necessário. Os elementos químicos 

dentro da pilha são os encarregados de armazenar a energia: quando ela é usada, a 

energia química se transforma em energia elétrica. Nesses sistemas uma reação química 

faz com que cargas elétricas sejam concentradas em certas regiões chamadas polos. 

Assim obtém-se os polos positivos (onde se concentram íons com falta de elétrons) e os 

polos negativos (onde os íons tem elétrons em excesso). Através desses polos, tem-se a 

tensão elétrica que permite o estabelecimento da corrente elétrica quando um circuito 

ligado a eles é fechado. 
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3. PRODUTO EDUCACIONAL 

 

3.1 DEFINIÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 O Produto Educacional é composto por três roteiros de aula sendo um para cada 

série do ensino médio, esses roteiros utilizam a metodologia PIE, onde a sigla PIE 

significa Predizer, Interagir e Explicar. As figuras a seguir mostram partes do Roteiro de 

Aula do primeiro ano do Ensino Médio. 

 
Figura 3.1: Imagem da capa do roteiro de aula MRUV do 1º ano do Ensino Médio. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 
Figura 3.2: Imagem da página inicial do Simulados PHET - Homem em Movimento - utilizada nas aulas 

do primeiro ano do Ensino Médio. 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/moving-man 
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As imagens abaixo são trecho do Roteiro de Aula - Comportamento Térmico dos 

Gases – utilizado nas aulas do segundo ano do Ensino Médio. 

 

 
Figura 3.3:   A imagem acima foca os procedimentos de ensino e a Metodologia do Roteiro de Aula do 

Segundo ano do Ensino Médio. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 
Figura 3.4: Imagem da página inicial do Simulador PHET sobre Comportamento Térmico dos Gases 

usado no Roteiro de Aula.  

Fonte: http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/gas-properties. 

 

 

 

 

 

http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/gas-properties
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As próximas imagens são trechos do Roteiro de Aula: Gerando Energia Elétrica, 

contidas no roteiro do terceiro ano do Ensino Médio. 

 

 
Figura 3.5: Mostra parte do Roteiro de Aula do Terceiro Ano do Ensino Médio – Gerando Energia 

Elétrica. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 
Figura 3.6: Expõe parte do Roteiro de Aula que mostra uma ilustração de uma Usina Termoelétrica. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Para Dornelles (2010), uma boa estratégia para suscitar o engajamento cognitivo 

é o Método PIE - Predizer, Interagir e Explicar -  no qual antes de visualizar uma 

experiência ou simulação computacional o aluno é convidado a predizer o que 

acontecerá; depois ele observa, ou preferencialmente interage, com o aparato 

experimental ou com a simulação e, finalmente, deve explicar as divergências e 

convergências entre a sua predição inicial e o que efetivamente observou. Ou seja, pelo 

método PIE antes de cada atividade os alunos prescrevem o que eles achavam que vai 

acontecer com a experiência, depois interagem com a experiência e por último explicar 

o ocorrido através da confrontação do predito com o sucedido. 

 

O produto educacional irá auxiliar os professores do ensino médio que desejam 

ministrar as aulas de Movimento Uniformemente Variado para o primeiro ano do ensino 

médio, sobre Comportamento Térmico dos Gases no segundo ano e no terceiro ano 

Geração de Energia Elétrica, de forma que eles terão mais opções de referências sobre 

os conteúdos citados de maneira que os professores terão um melhor embasamento 

teórico, e, além disto, tais roteiros poderão servir de modelo para novos roteiros em 

outras temas da física. O objetivo do produto é apresentar uma metodologia 

diferenciada aos professores com formação em Física e aos professores (com outra 

formação pedagógica) que ministram aulas de Física, de forma que, os professores que 

usarem esses roteiros saiam do método tradicional de ministrar aulas.    

Os roteiros estão colocados, em sua íntegra, nos anexos desta dissertação.  
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3.2. METODOLOGIA  

 

 O produto educacional foi aplicado nas três séries do ensino médio, sendo 

dividido em seis turmas, onde duas turmas são da 1ª serie, três turmas da segunda série 

e uma turma do 3º ano. Ao todo a quantidade de alunos que participaram da aplicação 

do produto foi de 137 (cento e trinta e sete) alunos. As aplicações do produto foram 

todas realizadas em duas aulas conjugadas (seguidas) para que o tempo fosse suficiente 

para realizar todo o planejamento feito antes. Foi disponibilizado inicialmente um 

questionário para os alunos contendo algumas perguntas sobre o conteúdo da aula, todos 

os estudantes realizaram um pré-teste na tentativa de identificar os conhecimentos 

prévios que eles possuíam, as perguntas foram elaboradas de forma que o aluno teria 

que dissertar sobre o que cada questão indagava a respeito do conteúdo da aula sem 

terem contato com nenhum tipo de material ou auxilio que pudesse ajuda-los na 

resolução das questões. Na figura abaixo está um exemplo da forma que as questões 

foram levadas ao aluno.  

 

Figura 3.7: Exemplo de uma das perguntas respondidas pelos alunos 

As questões, como podemos observar na figura acima, teve como objetivo 

extrair dos alunos os conhecimentos prévios dos mesmos, nesse momento pode-se fazer 

uma avaliação diagnóstica dos alunos.  O professor aplicou o teste, estipulou um tempo 

máximo para os alunos responderem pela primeira vez as questões no espaço indicado 

na Figura 15 como R1 (como propõe o método PIE), ou seja, essa fase é a Predizer. 

2) O que significa dizer que um corpo ou objeto descreve um movimento 

uniformemente variado?  

R1:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

R2:_________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Assim que terminou essa fase o professor recolheu os testes e em seguida os alunos 

começaram a Interagir com o conteúdo a partir da inserção do software interativo na 

aula, (esse momento pode ser muito interessante se o local dispor de computadores onde 

os alunos poderão manusear o software e a interação pode ser bem mais expressiva), a 

interação se deu também com o conteúdo sendo ministrado pelo professor. Esta é a fase 

Interagir. Terminado a parte do interagir os alunos explicaram o que eles aprenderam 

através do teste aplicado novamente, nesse momento o professor levou-os a refletir 

sobre a primeira resposta, e após o contato com o software e com o conteúdo visto 

realizaram as correções das respostas, preenchendo agora o espaço indicado por R2 na 

figura 15, que eles haviam escrito antes (na fase predizer) do contato com software e da 

explicação do conteúdo, essa momento final da aplicação do produto na qual os alunos 

fizeram a correção das suas respostas, concretizando assim a fase Explicar. 
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4. APLICAÇÃO DO PRODUTO 

 

4.1. RESULTADOS E ANALISES 

 Analisaremos agora os resultados obtidos da aplicação do produto em sala de 

aula através das tabelas e gráficos que mostrarão os dados captados pelas atividades 

motivacionais que os alunos responderam avaliando a metodologia da aula (aplicação 

do produto educacional), a forma como foi ministrada a aula, os recursos utilizados, 

bem como, os softwares interativos (simuladores) e se o trabalho em grupo ajuda na 

aprendizagem dos conceitos de Física. Abaixo estão listadas as questões que fazem 

parte da atividade motivacional, onde os alunos responderam ao fim da aplicação do 

produto educacional, são cinco perguntas que levam os alunos a refletirem sobre a 

metodologia dos Roteiros de Aula utilizando a metodologia PIE. Nestas questões, os 

alunos puderam comparar a forma tradicional de ministrar aula com a metodologia 

utilizada na aplicação do produto, e também analisaram a inserção do simulador como 

objeto de aprendizagem do professor para tornar a aula mais atraente. 

QUESTÃO 1: Da forma tradicional que o conteúdo de Física é ministrado na aula, eles 

te estimulam ou não a estudar esta disciplina? Numa escala de 1 a 5, responda 

considerando 1 para não estimula nada e 5 para estimula bastante. 

1(   )  2(   )  3(   )  4(   )  5(   ) 

 A forma tradicional que nós professores ministramos nossas aulas ainda está 

bem presente no cotidiano das escolas. E de acordo com as respostas obtidas nos 

gráficos e tabelas relacionadas a primeira questão, os alunos optaram pela forma 

tradicional de lecionar nossas aulas.  A grande maioria dos alunos que participaram da 

aplicação do produto educacional decidiram por marcar a quarta e quinta opções, 

levando a entender que, a forma tradicional de ministrar aula os estimulam, significando 

que eles ainda gostam da metodologia tradicional em que nós professores usamos nas 

nossas aulas. O resultado obtido nessa primeira questão, nos leva a identificar uma 

contradição quando analisamos as respostas das próximas questões, pois verificamos 

uma alta margem de alunos que elogiaram o método proposto nos Roteiros de Aula, um 
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alto índice de alunos aprovou a inserção do software na aula tornando a aula mais 

atraente.  E também, boa parte dos alunos acham que o método tradicional torna o 

aprendizado abstrato. Portanto, a análise das próximas questões nos dará uma melhor 

visão do que os alunos acham em relação a metodologia da aula com os Roteiro de Aula 

utilizando o método PIE. Reunindo este resultado com os demais, concluímos que eles 

responderam desta forma, nesta questão, por desconhecerem outras metodologias de 

ensino de física ou porque não quiseram desagradar o professor. 

 Os resultados foram: 

TURMA: 1º C  

A turma 1º C contém vinte (20) alunos. As respostas dos alunos da 1ª série do 

Ensino Médio, turma: C, referentes a primeira questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a baixo.  

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 0 0 

2 0 0 

3 3 15 

4 6 30 

5 11 55 

Tabela 4.1 – percentual das respostas da turma: 1º C da questão 1. 
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Figura 4.1 – Percentual das respostas dos Alunos do 1º C em relação a questão 1. 

TURMA: 1º D 

A turma 1º D tem vinte e seis (26) alunos. As respostas dos alunos da 1ª série do 

Ensino Médio, turma: D, referentes a primeira questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a baixo.  

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 1 4 

2 2 8 

3 5 19 

4 12 46 

5 6 23 

Tabela 4.2 – percentual das respostas dos alunos do 1º D em relação a questão 1. 

 

Opção 1 
0% 

Opção 2 
0% 

Opção 3 
15% 

Opção 4 
30% 

Opção 5 
55% 

Frequência das respostas dos alunos 

Questão motivacional 1 - Turma 1C 

 

1 2 3 4 5
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Figura 4.2 – Percentual das respostas dos Alunos do 1º D em relação a questão 1. 

 

TURMA: 2º B 

A turma 2º B tem dezoito (18) alunos. As respostas dos alunos da 2ª série do 

Ensino Médio, turma: B, referentes a primeira questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a baixo  

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 1 6 

2 2 11 

3 4 22 

4 3 17 

5 8 44 

Tabela 4.3 – percentual das respostas dos alunos do 2º B em relação a questão 1. 
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Opção 2 
8% 

Opção 3 
19% 

Opção 4 
46% 

Opção 5 
23% 
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Figura 4.3 – Percentual das respostas dos Alunos do 2º B em relação a questão 1. 

TURMA: 2º C 

A turma 2º C tem vinte e dois (22) alunos. As respostas dos alunos da 2ª série do 

Ensino Médio, turma: C, referentes a primeira questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a baixo  

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 1 4 

2 2 9 

3 6 27 

4 3 14 

5 10 46 

Tabela 4.4 – percentual das respostas dos alunos do 2º C em relação a questão 1. 
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Figura 4.4 – Percentual das respostas dos Alunos do 2º C em relação a questão 1. 

 

TURMA: 2º D 

A turma 2º D tem vinte e um (21) alunos. As respostas dos alunos da 2ª série do 

Ensino Médio, turma: D, referentes a primeira questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a baixo  

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 0 0 

2 2 10 

3 5 24 

4 7 33 

5 7 33 

Tabela 4.5 – percentual das respostas dos alunos do 2º D em relação a questão 1. 
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Figura 4.5 – Percentual das respostas dos Alunos do 2º D em relação a questão 1.  

TURMA: 3º B 

A turma 3º B tem trinta (30) alunos. As respostas dos alunos da 3ª série do 

Ensino Médio, turma: B, referentes a primeira questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a baixo  

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 0 0 

2 5 17 

3 8 27 

4 10 33 

5 7 23 

Tabela 4.6 – percentual das respostas dos alunos do 3º B em relação a questão 1. 
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Figura 4.6 – Percentual das respostas dos Alunos do 3º B em relação a questão 1. 

QUESTÃO 2: Na forma como foi dado esta aula usando o software, ficou mais fácil o 

entendimento do tema? Numa escala de 1 a 5, responda considerando 1 para não ajudou 

em nada e 5 para ajudou bastante o entendimento. 

1(   )  2(   )  3(   )  4(   )  5(   ) 

 

Analisando os gráficos e tabelas abaixo referentes a questão 2 do questionário 

motivacional, percebemos que uma grande maioria dos alunos gostaram da inserção do 

software (simulador) em sala. Com esses resultados, comprovamos que a utilização de 

tecnologias em sala de aula como por exemplo o uso de um software, é viável, desperta 

a curiosidade do aluno para novos métodos ao mesmo tempo a vontade de conhecer 

(aprender) se torna maior e com isso ajuda no desempenho do aluno. Nesse caso nas três 

séries do ensino médio, foi utilizado um simulador que realiza um Movimento 

Uniformemente Variado (MUV) nos primeiros anos do ensino médio, os alunos 

puderam manusear o simulador no computador modificando diversas grandezas 
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17% 
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27% 

Opção 4 
33% 

Opção 5 
23% 

Frequência das respostas dos alunos 
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envolvidas, bem como velocidade, posição e aceleração, e analisando o comportamento 

e mudanças decorrentes destas alterações nas situações presentes no simulador. Nas 

segundas series do ensino médio utilizamos um simulador que modifica algumas 

variáveis de estado de um gás, bem como Pressão, Temperatura e Volume, verificando 

o Comportamento dos Gases. Nesse momento, muitos alunos relacionaram os conceitos 

aprendidos com a utilização do software com uso da panela de pressão em sua casa, 

perceberam o porquê a pressão dentro da panela de pressão aumenta com o aumento da 

temperatura, logo perceberam o que acontece com a panela de pressão caso a válvula de 

escapa esteja entupida. Na terceira série usamos um simulador que tem como objetivo 

principal a geração de energia elétrica, verificamos o funcionamento de um Gerador de 

Energia, como que acontece o processo de geração de energia elétrica em uma usina 

hidrelétrica, mais uma vez foi verificado o entusiasmo e a atenção dos alunos pela 

utilização do simulador na aula, alguns relataram que nunca tiveram contato antes com 

um software que simulasse a geração de energia elétrica, já outros perguntaram se 

realmente acontecia daquela forma em uma usina hidrelétrica. Com as respostas obtidas 

mostradas nas tabelas referentes a segunda questão observamos a viabilidade da 

inserção de softwares em sala de aula. 

 Os resultados foram: 

TURMA 1º C 

A turma 1º C contém vinte (20) alunos. As respostas dos alunos da 1ª série do 

Ensino Médio, turma: C, referentes a segunda questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a baixo  

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 0 0 

2 0 0 

3 1 5 

4 3 15 

5 16 80 

Tabela 4.7 – percentual das respostas dos alunos do 1º C em relação a questão 2. 
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Figura 4.7 – Percentual das respostas dos Alunos do1º C em relação a questão 2. 

 

TURMA: 1º D 

A turma 1º D tem vinte e seis (26) alunos. As respostas dos alunos da 1ª série do 

Ensino Médio, turma: D, referentes a segunda questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a baixo  

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 0 0 

2 0 0 

3 1 4 

4 4 15 

5 21 81 

Tabela 4.8 – percentual das respostas dos alunos do 1º D em relação a questão 2. 
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Figura 4.8 – Percentual das respostas dos Alunos do1º C em relação a questão 2. 

TURMA: 2º B 

A turma 2º B tem dezoito (18) alunos. As respostas dos alunos da 2ª série do 

Ensino Médio, turma: B, referentes a segunda questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a baixo  

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 0 0 

2 0 0 

3 1 6 

4 4 22 

5 13 72 

Tabela 4.9 – percentual das respostas dos alunos do 2º B em relação a questão 2. 

 

Opção 1 
0% 

Opção 2 
0% 

Opção 3 
4% 

Opção 4 
15% 

Opção 5 
81% 

Frequência das respostas dos alunos 

Questão motivacional 2 - Turma 1D 

1 2 3 4 5



55 
 

 

Figura 4.9 – Percentual das respostas dos Alunos do 2º B em relação a questão 2. 

 

 

TURRMA: 2º C 

A turma 2º C tem vinte e dois (22) alunos. As respostas dos alunos da 2ª série do 

Ensino Médio, turma: C, referentes a segunda questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a baixo  

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 1 4,5 

2 0 0 

3 1 4,5 

4 5 23 

5 15 68 

Tabela 4.10 – percentual das respostas dos alunos do 2º C em relação a questão 2. 
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Figura 4.10 – Percentual das respostas dos Alunos do 2º C em relação a questão 2. 

 

TURMA: 2º D 

A turma 2º D tem vinte e um (21) alunos. As respostas dos alunos da 2ª série do 

Ensino Médio, turma: D, referentes a segunda questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a baixo  

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 3 14 

5 18 86 

Tabela 4.11 – percentual das respostas dos alunos do 2º D em relação a questão 2. 
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Figura 4.11 – Percentual das respostas dos Alunos do 2º D em relação a questão 2. 

 

TURMA: 3º B 

A turma 3º B tem trinta (30) alunos.  As respostas dos alunos da 3ª série do 

Ensino Médio, turma: B, referentes a segunda questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a baixo  

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 0 0 

2 1 3 

3 2 7 

4 4 13 

5 23 77 

Tabela 4.14 – percentual das respostas dos alunos do 3º B em relação a questão 2. 
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Figura 4.12 – Percentual das respostas dos Alunos do 2º D em relação a questão 2. 

 

QUESTÃO 3. De forma como são ministradas normalmente as aulas de Física, o 

aprendizado desta disciplina torna-se abstrato? Numa escala de 1 a 5, responda 

considerando 1 para nada abstrato e 5 para muito abstrato. 

1(   )  2(   )  3(   )  4(   )  5(   ) 

 

A seguir os gráficos e tabelas mostram o quanto os alunos sentem dificuldade de 

interpretar, entender e reproduzir (imaginar) as situações expostas dentro de sala aula 

quando o professor expõe o conteúdo de Física aos seus alunos. E essa dificuldade está 

relacionada ao modo como os professores ministram suas aulas. Os alunos que iniciam 

o ensino médio, devido a forma que foram instruídos durante o ensino fundamental 

séries finais (do sexto ao nono ano) aprendendo apenas o tratamento matemático dos 

fenômenos naturais, possuem grande dificuldade em imaginar e exemplificar as 

situações e fenômenos que os professores descrevem ao longo do conteúdo. Então, o 
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conteúdo de Física se torna abstrato para os alunos, percebemos que a maioria dos 

alunos disseram ver a Física de forma abstrata após analises dos questionários e 

registrar que essa grande maioria responderam as opções três, quatro e cinco, ao passo 

que o professor remete ao aluno apenas uma explicação, utilizando quadro e giz. Em 

termos de porcentagem, vinte e cinco por cento dos alunos marcaram a alternativa 

terceira dessa questão, outros vinte e cinco por cento da turma marcaram a alternativa 

quarta e por fim trinta e cinco por cento dos alunos escolheram a quinta opção para 

relatarem se o aprendizado de física se torna abstrato ou não na forma como os 

professores ministram as aulas.  O método proposto neste trabalho visa diminuir (ou 

eliminar) esse problema, já que a metodologia propõe justamente contrapor o que o 

aluno tinha em sua mente (quando ele expõe suas respostas na parte que denominamos 

predizer) é nesse momento da aula que o aluno começa a formular hipóteses sobre os 

fenômenos que serão estudados,  e na parte seguinte ocorrerá a interação com o que será 

visto no conteúdo, com a utilização de softwares interativos sugeridos aos professores 

que facilitam a visualização do fenômeno, levando-os a imaginar as situações o mais 

próximo possível da realidade vivencial do aluno facilitando assim o entendimento do 

conteúdo. 

 Os resultados obtidos foram os seguintes: 

 

TURMA 1º C 

A turma 1º C contém vinte (20) alunos. As respostas dos alunos da 1ª série do 

Ensino Médio, turma: C, referentes a terceira questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a baixo  

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 3 15 

2 0 0 

3 5 25 

4 5 25 

5 7 35 

Tabela 4.13 – percentual das respostas dos alunos do 1° C em relação a questão 3. 
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Figura 4.13 – Percentual das respostas dos Alunos do 1º C em relação a questão 3. 

 

 

TURMA: 1º D 

A turma 1º D tem vinte e seis (26) alunos. As respostas dos alunos da 1ª série do 

Ensino Médio, turma: D, referentes a terceira questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a seguir. 

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 3 11,5 

2 2 8 

3 11 42 

4 7 27 

5 3 11,5 

Tabela 4.14 – percentual das respostas dos alunos do 1° D em relação a questão 3. 
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Figura 4.14 – Percentual das respostas dos Alunos do 1º D em relação a questão 3. 

 

TURMA: 2º B 

A turma 2º B tem dezoito (18) alunos. As respostas dos alunos da 2ª série do 

Ensino Médio, turma: B, referentes a terceira questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a baixo  

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 3 17 

2 6 33 

3 3 17 

4 5 27 

5 1 6 

Tabela 4.15 – percentual das respostas dos alunos do 2º B em relação a questão 3. 
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Figura 4.15 – Percentual das respostas dos Alunos do 2º B em relação a questão 3. 

TURMA: 2º C 

A turma 2º C tem vinte e dois (22) alunos. As respostas dos alunos da 2ª série do 

Ensino Médio, turma: C, referentes a terceira questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a seguir. 

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 2 9 

2 5 23 

3 3 13 

4 5 23 

5 7 32 

Tabela 4.16 – percentual das respostas dos alunos do 2º C em relação a questão 3. 
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Figura 4.16 – Percentual das respostas dos Alunos do 2º C em relação a questão 3. 

 

TURMA: 2º D 

A turma 2º D tem vinte e um (21) alunos. As respostas dos alunos da 2ª série do 

Ensino Médio, turma: D, referentes a terceira questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a baixo  

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 3 15 

2 0 0 

3 9 43 

4 7 33 

5 2 9 

Tabela 4.17 – percentual das respostas dos alunos do 2º D em relação a questão 3. 

 

Opção 1 
9% 

Opção 2 
23% 

Opção 3 
13% 

Opção 4 
23% 

Opção 5 
32% 

Frequência das respostas dos alunos 

Questão motivacional 3 - Turma 2C 

1 2 3 4 5



64 
 

 

Figura 4.17 – Percentual das respostas dos Alunos do 2º D em relação a questão 3. 

 

TURMA: 3º B 

A turma 3º B tem trinta (30) alunos. As respostas dos alunos da 3ª série do 

Ensino Médio, turma: B, referentes a terceira questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a seguir.  

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 2 7 

2 4 13 

3 11 37 

4 7 23 

5 6 20 

Tabela 4.18 – percentual das respostas dos alunos do 3º B em relação a questão 3. 
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Figura 4.18– Percentual das respostas dos Alunos do 3° B em relação a questão 3. 

QUESTÃO 4. O trabalho em grupo ajuda no aprendizado dos conceitos de Física? 

Numa escala de 1 a 5, responda considerando 1 para nada ajuda e 5 para ajuda bastante. 

1(   )  2(   )  3(   )  4(   )  5(   ) 

  

No que se refere ao trabalho em grupo, as observações feitas através dos gráficos 

a seguir mostram que o trabalho em grupo facilita na aprendizagem dos conceitos de 

Física, pois os alunos sentem-se à vontade para perguntar um ao outro, colocando, cada 

um, suas ideias e compartilhando no grupo, debatendo, ouvindo o que os outros 

membros do grupo tem a dizer em relação a dado conteúdo, ou seja, interagem juntos. 

Isso não significa que, o grupo é o detentor do conhecimento, mas que os alunos 

debatendo e discutindo conceitos juntos ajudam na aprendizagem de cada um. Logo, as 

dúvidas que aparecem na discussão são interpeladas por vários membros levando ao 

desenvolvimento de raciocínio e levantamento de ideias a respeito do que está sendo 
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discutido, mais conceitos são levantados e uma gama de ideias colocada “sobre a mesa” 

aparecem. Após o debate de ideias no grupo, o professor entra com a orientação sobre o 

conteúdo mostrando os acertos e erros da discussão levando os alunos a formalizar os 

conceitos na mente e assim leva-os ao desenvolvimento da aprendizagem significativa.  

De posse da estatística e fazendo um levantamento da quantidade de alunos que 

marcaram as quarta e quinta opções, temos no 1º C noventa por cento (90%) dos alunos 

escolheram a quarta e quinta opções. No 1º D em torno de oitenta por cento dos alunos 

escolheram as mesmas opções. No 2º B oitenta e três por cento (83%) dos alunos 

escolheram as opções em que consideram que o trabalho em grupo é importante no 

aprendizado dos conceitos de Física. Setenta e sete por cento (77%) dos alunos do 2º C, 

disseram que o trabalho em grupo ajuda no aprendizado dos conceitos de Física. No 2º 

D setenta e três por cento (73%) dos alunos escolheram as quarta e quinta opções e no 

3º B, também, setenta e três por cento dos alunos escolheram as opções em que dizem 

que o trabalho em grupo ajuda no aprendizado dos conceitos de Física.  

  

Os resultados obtidos foram: 

TURMA 1º C 

A turma 1º C contém vinte (20) alunos. As respostas dos alunos da 1ª série do 

Ensino Médio, turma: C, referentes a terceira questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a baixo  

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 0 0 

2 1 5 

3 1 5 

4 5 25 

5 13 65 

Tabela 4.19 – Percentual das respostas dos alunos do 1º C em relação a questão 4. 
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Figura 4.19 – Percentual das respostas dos Alunos do 1ºC em relação a questão 4. 

 

 

TURMA: 1º D 

A turma 1º D tem vinte e seis (26) alunos. As respostas dos alunos da 1ª série do 

Ensino Médio, turma: D, referentes a terceira questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a seguir. 

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 0 0 

2 1 4 

3 4 15 

4 7 27 
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5 14 54 

Tabela 4.20 – Percentual das respostas dos alunos do 1º D em relação a questão 4. 

 

 

 

 Figura 4.20 – Percentual das respostas dos Alunos do 1ºD em relação a questão 4. 

TURMA: 2º B 

A turma 2º B tem dezoito (18) alunos. As respostas dos alunos da 2ª série do 

Ensino Médio, turma: B, referentes a terceira questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a baixo  

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 0 0 

2 1 6 

3 2 11 

4 6 33 

5 9 50 

Tabela 4.21 – Percentual das respostas dos alunos do 2º B em relação a questão 4. 
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Figura 4.21 – Percentual das respostas dos Alunos do 2ºB em relação a questão 4. 

TURMA: 2º C 

A turma 2º C tem vinte e dois (22) alunos. As respostas dos alunos da 2ª série do 

Ensino Médio, turma: C, referentes a terceira questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a seguir. 

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 0 0 

2 3 14 

3 2 9 

4 3 14 

5 14 63 

Tabela 4.22 – Percentual das respostas dos alunos do 2º C em relação a questão 4. 
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Figura 4.22 – Percentual das respostas dos Alunos do 2º C em relação a questão 4. 

TURMA: 2º D 

A turma 2º D tem vinte e um (21) alunos. As respostas dos alunos da 2ª série do 

Ensino Médio, turma: D, referentes a terceira questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a baixo  

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 2 9 

2 2 9 

3 2 9 

4 5 24 

5 10 48 

Tabela 4.23 – Percentual das respostas dos alunos do 2º D em relação a questão 4. 
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Figura 4.23 – Percentual das respostas dos Alunos do 2º D em relação a questão 4. 

 

TURMA: 3º B 

A turma 3º B tem trinta (30) alunos. As respostas dos alunos da 3ª série do 

Ensino Médio, turma: B, referentes a terceira questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a seguir.  

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 2 7 

2 2 7 

3 4 13 

4 10 33 

5 12 40 

Tabela 4.24 – Percentual das respostas dos alunos do 3º B em relação a questão 4. 

 

Opção 1 
9% 

Opção 2 
9% 

Opção 3 
9% 

Opção 4 
24% 

Opção 5 
49% 

Frequência das respostas dos alunos 

Questão motivacional 4 - Turma 2D 

1 2 3 4 5



72 
 

 

Figura 4.24 – Percentual das respostas dos Alunos do 3º B em relação a questão 4. 

 

QUESTÃO 5. Na sua opinião, é mais interessante aprender física usando softwares de 

simulação como foi feito nesta aula? Numa escala de 1 a 5, responda considerando 1 

para nada interessante e 5 para muito interessante. 

1(   )  2(   )  3(   )  4(   )  5(   ) 

Ao verificar as tabelas e gráficos referentes a quinta pergunta do questionário 

motivacional percebemos o quanto a inserção dos softwares interativos do tipo Applets 

que são importantes nas aulas de Física. Foram utilizados três softwares interativos na 

aplicação deste trabalho. Nos primeiros anos usamos um simulador chamado: O homem 

em movimento, disponível no site: 

http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/moving-man. Nos segundos anos foi 

usado o software propriedade dos gases  que se encontra no site: 

http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/gas-properties,   e por fim, nas turmas 

do terceiro ano foi utilizado um software que simula um gerador de energia elétrica 
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exemplificando o que acontece em usinas que geram energia elétrica, este software 

encontra-se disponível  em: http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/generator.  

Os softwares têm como objetivo aproximar as situações expostas em sala de aula 

a realidade facilitando a aprendizagem do aluno referente ao conteúdo. Analisando os 

gráficos percebemos que o aluno prefere a utilização do software interativo ao invés da 

utilização do quadro e giz, a grande parte dos alunos investigados na aplicação do 

produto responderam a quinta pergunta do questionário motivacional marcando a quinta 

opção, em todas as turmas em que se aplicou o produto educacional utilizando o 

software, mais de 72% dos alunos escolheram a opção cinco (que é muito interessante 

aprender física usando softwares de simulação) revelando que a inserção de softwares 

interativos deixam as aulas mais atraentes e consequentemente a aprendizagem será 

significativa, pois o aluno terá prazer em assistir, em participar da aula. Com a 

utilização dos roteiros de aula usando o método PIE os alunos irão interagir muito mais, 

pois a proposta disponibiliza um método em que o aluno é o principal agente no 

processo, a utilização de simuladores em sala de aula coloca o aluno dentro da realidade 

do conteúdo, onde ele irá pensar a respeito do que será estudado, em seguida o 

manuseio do simulador (na parte que chamamos de observar) trará ao mesmo a 

“realidade” do que o professor estará falando na aula. Portanto, é viável a introdução de 

softwares simuladores (interativos) nas aulas de física, tornando as aulas mais 

interessantes e prazerosas, contribuindo assim para aprendizagem significativa dos 

alunos. 

 Os resultados obtidos foram: 

TURMA 1º C 

A turma 1º C contém vinte (20) alunos. As respostas dos alunos da 1ª série do 

Ensino Médio, turma: C, referentes a quinta questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a baixo  

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 0 0 

2 0 0 

3 1 5 

http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/generator
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4 2 10 

5 17 85 

Tabela 4.25 – Percentual das respostas dos alunos do 1º C em relação a questão 5. 

 

 

Figura 4.25 – Percentual das respostas dos Alunos do 1° C em relação a questão 5. 

 

TURMA: 1º D 

A turma 1º D tem vinte e seis (26) alunos. As respostas dos alunos da 1ª série do 

Ensino Médio, turma: D, referentes a quinta questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a seguir. 

 

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 0 0 

2 0 0 

3 2 8 

Opção 1 
0% 

Opção 2 
0% Opção 3 

5% 

Opção 4 
10% 

Opção 5 
85% 

Frequência das respostas dos alunos 

Questão motivacional 5 - Turma 1C 

1 2 3 4 5
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4 4 15 

5 20 77 

Tabela 4.26 – Percentual das respostas dos alunos do 1º D em relação a questão 5. 

 

 

Figura 4.26 – Percentual das respostas dos Alunos do 1° D em relação a questão 5. 

 

TURMA: 2º B 

A turma 2º B tem dezoito (18) alunos. As respostas dos alunos da 2ª série do 

Ensino Médio, turma: B, referentes a quinta questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a baixo:  

 

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 0 0 

2 0 0 

Opção 1 
0% Opção 2 

0% 

Opção 3 
8% 

Opção 4 
15% 

Opção 5 
77% 

Frequência das respostas dos alunos 

Questão motivacional 5 - Turma 1D 

1 2 3 4 5
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3 2 11 

4 3 17 

5 13 72 

Tabela 4.27 – Percentual das respostas dos alunos do 2º B em relação a questão 5. 

 

 

Figura 4.27 – Percentual das respostas dos Alunos do 2° B em relação a questão 5. 

 

TURMA: 2º C 

A turma 2º C tem vinte e dois (22) alunos.  As respostas dos alunos da 2ª série 

do Ensino Médio, turma: C, referentes a quinta questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a seguir. 

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 1 4,5 

2 1 4,5 

Opção 1 
0% 

Opção 2 
0% 

Opção 3 
11% 

Opção 4 
17% 

Opção 5 
72% 

Frequência das respostas dos alunos 

Questão motivacional 5 - Turma 2B 

1 2 3 4 5
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3 0 0 

4 3 14 

5 17 77 

Tabela 4.28 – Percentual das respostas dos alunos do 2º C em relação a questão 5. 

 

 

 

Figura 4.28 – Percentual das respostas dos Alunos do 2° C em relação a questão 5. 

 

TURMA: 2º D 

A turma 2º D tem vinte e um (21) alunos. As respostas dos alunos da 2ª série do 

Ensino Médio, turma: D, referentes a quinta questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a baixo  

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 1 5 

Opção 1 
4% 

Opção 2 
5% 

Opção 3 
0% 

Opção 4 
14% 

Opção 5 
77% 

Frequência das respostas dos alunos 

Questão motivacional 5 - Turma 2C 

1 2 3 4 5
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2 1 5 

3 0 0 

4 2 9 

5 17 81 

Tabela 4.29 – Percentual das respostas dos alunos do 2º D em relação a questão 5. 

 

 

 

Figura 4.29 – Percentual das respostas dos Alunos do 2° D em relação a questão 5. 

 

TURMA: 3º B 

A turma 3º B tem trinta (30) alunos. As respostas dos alunos da 3ª série do 

Ensino Médio, turma: B, referentes a quinta questão da atividade motivacional estão 

expostas na tabela a seguir.  

Opções de resposta  Número de alunos que 

escolheram a opção:  

Frequência (%) dos alunos 

que escolheram a opção: 

1 0 0 

Opção 1 
5% Opção 2 

5% Opção 3 
0% 

Opção 4 
9% 

Opção 5 
81% 

Frequência das respostas dos alunos 

Questão motivacional 5 - Turma 2D 

1 2 3 4 5
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2 0 0 

3 1 3 

4 4 14 

5 25 83 

Tabela 4.30 – Percentual das respostas dos alunos do 3º B em relação a questão 5. 

 

 

Figura 4.30 – Percentual das respostas dos Alunos do 3° B em relação a questão 5. 

 

4.2. VALIDAÇÃO DO PRODUTO 

 

O Produto Educacional foi aplicado nas turmas do Ensino Médio da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Marechal Cordeiro de Farias na cidade de 

Pimenta Bueno no estado de Rondônia, sendo as turmas: 1º série turmas C e D no turno 

da manhã, 2º série turmas B e C no turno matutino e turma D no turno vespertino, na 3º 

série turma B no turno matutino. As aplicações do produto educacional ocorreram nas 

Opção 1 
0% Opção 2 

0% 
Opção 3 

3% 

Opção 4 
14% 

Opção 5 
83% 

Frequência das respostas dos alunos 

Questão motivacional 5 - Turma 3B 

1 2 3 4 5
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seguintes datas: na turma 1º C foi dia 07/12/2016, na turma 1º D no dia 07/12/2016, na 

turma 2º B no dia 08/12/2016, na turma 2º C no dia 09/12/2016, no dia 09/12/2016 foi 

na turma 2º D e no dia 08/12/2016 foi na turma 3º B.  

Devido a utilização de materiais que são pouco usados em sala de aula, como 

computador, data show (para utilização de slides e vídeos) e TV, os alunos já 

demonstraram uma expectativa em relação a aula, pois perceberam que a aula seria 

diferente do modelo de aula tradicional que eles estão acostumados a vivenciar no dia a 

dia. Analisando os resultados como um todo, podemos extrair os pontos positivos e 

negativos referentes a aplicação do produto educacional na sala de aula. 

 

4.2.1. Pontos positivos: 

 Houve boa participação numérica dos alunos; 

 A maior parte dos alunos fizeram as atividades propostas pelo professor; 

 Boa parte dos alunos elogiaram a metodologia PIE, pois traz uma proposta 

metodológica diferenciada do método tradicional que eles estão acostumados.  

 Gostaram da metodologia aplicada porque o método extrai mais informações e 

opiniões deles do que o método tradicional. 

 Eles perceberam que nessa aula foram mais exigidos, pois eles precisavam 

produzir algo antes do professor explicar o conteúdo logo, puderam contrapor os 

seus conceitos com os conceitos do conteúdo. Ao fim, entenderam que com essa 

metodologia eles aprenderam muito mais do que o método tradicional. 

    A seguir estão algumas imagens das atividades que os alunos responderam 

comprovando que o método PIE, usado nos roteiros como metodologia é viável e 

interessante de se utilizar nas aulas de Física. As imagens mostram algumas das 

questões respondidas pelos alunos. As perguntas possuem dois espaços o R1 e o R2, o 

espaço R1 é destinado para resposta no momento inicial da aula, usada no momento 

PREDIZER e o espaço R2 é destinado a resposta dos alunos na parte final da aula 

chamada de EXPLICAR.   
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Figura 4.31:  Resposta de um dos alunos a questão 2 da atividade do 2º ano do ensino médio. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 
Figura 4.32:  Resposta de um dos alunos a questão 3 da Atividade Avaliativa do 2º ano do ensino médio.  

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 4.33:  A resposta de uma aluna para terceira questão da Atividade Avaliativa do segundo ano. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 

 
Figura 4.34:  A resposta de outra aluna para terceira questão da Atividade Avaliativa do segundo ano. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 4.35:  Resposta de um aluno para a oitava questão da Atividade Avaliativa do 2º ano. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 
Figura 4.36:  Resposta de um aluno para a 3ª questão da Atividade Avaliativa do primeiro ano. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 4.37:  Resposta de um aluno para a 7ª questão da Atividade Avaliativa do primeiro ano. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 
Figura 4.38:  Resposta de um aluno para a quinta questão da Atividade Avaliativa do primeiro ano. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 4.39:  Resposta de um aluno para a quinta questão da Atividade Avaliativa do primeiro ano. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 
Figura 4.40:  Resposta de um aluno para a 7ª questão da Atividade Avaliativa do primeiro ano. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 4.41:  Resposta de um aluno para a segunda questão da Atividade Avaliativa do primeiro ano. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 
Figura 4.42:  Quinta pergunta da Atividade Avaliativa respondida por um aluno do terceiro ano. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 4.43:  Sétima pergunta da Atividade Avaliativa respondida por um aluno do terceiro ano. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

 
Figura 4.44:  Terceira pergunta da Atividade Avaliativa respondida por um aluno do terceiro ano. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 4.45: Primeira pergunta da Atividade Avaliativa respondida por um aluno do terceiro ano. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

4.2.2. Pontos negativos 

 Alguns alunos reclamaram de terem que responder as questões no início da aula, 

foram os poucos alunos que não gostaram de participar das atividades, pelo 

simples fato de terem que escrever algo. 

 Constatamos que o tempo de aula foi pouco para uma ampla aplicação do 

Roteiro de Aula com o método PIE, apesar do produto ter sido aplicado em duas 

aulas consecutivas, o tempo de cada aula é de apenas 45 minutos, ou seja, 

tivemos apenas 90 minutos para aplicar o produto educacional em cada turma 

 A falta de recursos como computadores, para cada aluno ou para cada dupla de 

alunos por exemplo, que ajudariam a melhorar o desempenho dos alunos no 

momento da interação que foi o momento em que utilizamos o software 

interativo. 

 

As imagens abaixo estão relacionadas aos pontos negativos da aplicação do 

produto. Alguns alunos não responderam as questões pela segunda vez, no espaço R2, 

destinada para a parte EXPLICAR, devido não dar tempo, pois o tempo de aula foi 

insuficiente como relatado em um dos pontos negativos acima. Foi constatado também, 
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que alguns poucos alunos não responderam às perguntas simplesmente por não 

quererem (são os alunos que não participam ou participam pouco das atividades 

propostas em sala aula). 
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Figura 4.46: Alguns alunos não conseguiram responder as perguntas a tempo. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 4.47:  Avalição em branco, não respondida pelo aluno. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 4.48:  Avalição com algumas questões não respondidas. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 4.49:  Avalição quase em branco. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 4.50:  Avalição com algumas questões não respondidas. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Figura 4.51:  Avalição com algumas questões não respondidas. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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 Em suma, analisando os resultados da seção 4.1, que expõe as estatísticas 

obtidas nos resultados através das respostas dos alunos ao questionário motivacional 

onde eles avaliaram o método usado no produto educacional, perfazemos a viabilidade 

do método utilizado nos roteiros que compõem este trabalho, ou seja, as figuras com os 

gráficos expostos nesta seção 4.1 nos mostram um percentual significativo de alunos 

que preferem o método PIE ao método tradicional. 

Em síntese, avaliando a seção 4.2 com as imagens que expõe as respostas dos 

alunos para as questões da atividade avaliativa, percebemos a dificuldade que os alunos 

têm com relação à metodologia tradicionalista (instrucionista), pois o mais grave dos 

problemas enfrentados por professores e alunos é a falta de entusiasmo para com o 

método que tem sido ministrado nas aulas de física. E esse método, o PIE, vai na 

“contramão” do que tem se desenvolvido em sala de aula. As imagens acima, contém as 

respostas das atividades que os alunos responderam no momento inicial da aula no 

espaço R1 e no final da aula no espaço R2, após a análise dessas respostas entendemos 

que a maioria dos alunos fizeram uma correção melhorando suas respostas e corrigindo 

o que havia escrito na parte predizer, mostrando a eficácia do método PIE. Portanto, 

concluímos que o nosso objetivo foi alcançado, ou seja, o uso da metodologia PIE foi 

aprovada pelos alunos que participaram deste trabalho quando comparado com o 

método tradicional e, segundo os resultados, houve um aumento no grau de 

aprendizagem dos conceitos envolvidos após a aplicação do produto. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 Sem sombra de dúvidas o mundo está mudando, a sociedade ao qual estamos 

inseridos, a forma de percepção das pessoas está mudando, a informação e o 

conhecimento estão cada vez mais acessíveis e mais próximas das pessoas. A 

metodologia tradicionalista ainda está muito presente no cotidiano da sala de aula e o 

professor precisa rever o seu papel dentro do processo: ensino-aprendizagem. É muito 

importante que o educador perceba essa mudança que está ocorrendo, e dentro deste 

fato, é fundamental que ele se coloque numa perspectiva de agente transformador. 

Diante disso, a didática do professor dentro de sala de aula e a maneira de trabalhar 

diretamente com o aluno também precisam mudar, de forma que, o aluno sinta-se 

atraído, principalmente, pela metodologia do professor de trabalhar o conteúdo na sala 

de aula. Nessa ótica, esse trabalho trouxe uma proposta diferenciada do que temos visto 

dentro de sala de aula nos últimos tempos.  

Contudo, percorrer novos caminhos, certamente não trará todas as ferramentas 

inovadoras, mas podemos renovar o que temos nas mãos, como as nossas metodologias, 

nossas práticas e didáticas. Podemos buscar estratégias que motivem os alunos a 

buscarem o conhecimento e principalmente que os incentivem a participar do processo 

ensino-aprendizagem, não como um agente passivo, que apenas recebe as informações e 

as reproduzem, mas que se tornem agentes ativos desse processo, que busquem de 

forma incessante o conhecimento e transformem o seu futuro através do conhecimento. 

Analisando os resultados obtidos e as opiniões dos alunos em relação a 

metodologia dos roteiros de aula que utilizam o método PIE, ao responder os 

questionários motivacionais, verificamos elogios para com o método usado nos roteiros. 

Avaliando as atividades percebemos que aconteceu um aprendizado dos alunos quando 

comparamos suas respostas antes, no início da aplicação do produto, e depois, no final 

da aplicação do produto educacional.  Verificamos também, um maior interesse dos 

alunos em relação a esta metodologia do PIE se compararmos com a metodologia 

tradicional e destacamos os resultados satisfatórios mediante as respostas da maioria dos 

alunos que participaram das aulas e aplicações do produto educacional, enfatizando 

assim a viabilidade desse trabalho.  
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No desenvolvimento deste trabalho usamos uma metodologia ainda pouco 

conhecida e utilizada no nosso meio, os resultados mostraram a eficácia desta 

metodologia. Os resultados obtidos com este trabalho nos incentivam a continuar em 

frente, a buscar outras formas de entusiasmar e motivar os nossos alunos e aprimorar 

nossa didática para que o nosso papel como docente se torne cada vez mais importante 

nesse processo de ensino-aprendizagem. Portanto, concluímos que o objetivo foi 

alcançado, ao trazer uma proposta metodológica diferenciada que é a utilização do 

método PIE e ainda pouco difundida em sala de aula. 
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7. ANEXOS  

 

 

ANEXO A – Roteiro de aula: Movimento Retilíneo Uniformemente Variado. 

PROFESSOR: MARCOS AURÉLIO BATISTA DA SILVA 

DISCIPLINA: FÍSICA 

SÉRIE: 1º ANO DO ENSINO MÉDIO 

 

ROTEIRO DE AULA 

 

1. Tema da Aula: 

Movimento Retilíneo Uniformemente Variado 

 

2. Objetivos: 

 Compreender o movimento de um corpo quando existe aceleração e sua 

influência na velocidade.  

 Entender e manusear as equações, tabelas e gráficos envolvidos no 

Movimento Retilíneo Uniformemente Variado; 

 Promover um conhecimento prático, através da experimentação, percebendo 

a importância desse campo de estudo da física e suas aplicações no nosso dia 

a dia. 

 Com uso do simulador e a experimentação realizar uma análise sobre as 

equações envolvidas no movimento uniformemente variado para um melhor 

entendimento dos fenômenos descritos. 

 

3. Conteúdo: 

Movimento Uniformemente Retilíneo Variado  

 Aceleração; 

 Distância; 

 Velocidade; 

 Distância; 

 Velocidade em Função da Distância. 
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4. Tempo da aula: 

 

 2 aulas de 45 minutos. 

 

 

5. Procedimentos de ensino: 

 

A aula será de caráter expositivo e dialógico. Inicialmente será promovida uma 

motivação para o estudo do Movimento Retilíneo Uniformemente Variado - MRUV, 

destacando a importância do entendimento do movimento variado para a compreensão 

dos conteúdos posteriores que serão estudados em Dinâmica que aborda a explicação 

das causas e os efeitos dos movimentos.  

 

Metodologia 

 

No início aplica-se o questionário, com perguntas relativas ao conteúdo que será 

tratado durante a aula, proposto neste roteiro – (fase PREDIZER). Após isto, será 

proporcionado uma introdução teórica do assunto e, em seguida, será aplicado o 

experimento virtual (simulador), nesta fase os alunos vão interagir com o software 

fazendo atividades de simulação do Movimento Retilíneo Uniformemente Variado sob 

a mediação do professor (fase INTERAGIR). Ao final, os alunos analisarão a respostas 

que deram as questões iniciais, analisando os possíveis erros e auto se corrigindo (fase 

EXPLICAR), concluindo assim a aula que utiliza a metodologia PIE como referência.  

 

Predizer 

 

Nesse momento da aula faremos uma atividade que poderá ser realizada em 

grupos, com questões prévias ao conteúdo para que o aluno possa relacionar os seus 

conhecimentos prévios sobre movimento retilíneo uniformemente variado com o que 

será visto em sala de aula. Os alunos serão indagados com perguntas a respeito do que 

eles entendem sobre o conteúdo que será lecionado. Em seguida, podemos incentivá-los 
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a debaterem entre os membros de cada grupo fazendo as perguntas abaixo uns aos 

outros para que eles possam predizer o resultado. 

 

1) O que você entende sobre movimento? 

2) O que significa dizer que um corpo ou objeto descreve um movimento 

uniformemente variado?  

3) Como se diferencia um movimento uniformemente variado de um 

movimento uniforme? 

4) O que se entende por aceleração? 

5) O que causa a variação da velocidade de um corpo? 

6) Para você ultrapassar um carro, você realiza um movimento acelerado ou 

uniforme? E quando freia? Explique. 

7) O que significa dizer que um corpo possui uma aceleração negativa? 

 

Interagir e Explicar 

 

A partir de agora o aluno terá contato com o conteúdo na forma técnica 

ministrada pelo professor, de modo que, ele poderá interagir com o software, observar, 

analisar, debater, debater com os colegas, trocar ideias com os demais alunos e o 

professor e, a partir disso, construir seu conhecimento (ou sua aprendizagem) de forma 

significativa a respeito do conteúdo ministrado. A interação será feita mediante o 

simulador PHET, contido no link: 

(http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/moving-man), no contexto da aula de 

maneira que eles possam Interagir e Observar, formar seus conceitos a respeito dos 

movimentos dos corpos e das grandezas envolvidas neste tema do MUV e Explicar os 

resultados obtidos, comprovando ou não o que foi predito no início.   

 

 

AULA EXPOSITIVA: 

 

Movimento Retilíneo Uniformemente Variado 

 

http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/moving-man
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No estudo dos movimentos tem particular importância o movimento variado 

uniformemente. Nesse tipo de movimento, também conhecido como movimento 

retilíneo uniformemente variado (MRUV), a velocidade varia de uma maneira regular, 

ou seja, em intervalos de tempos iguais ocorrem iguais variações de velocidades. A 

identificação de um movimento uniformemente variado pode ser feita por meio de uma 

tabela, de um gráfico ou ainda por suas funções horárias. 

 

O que é aceleração 

Consideremos um automóvel cujo velocímetro esteja indicando, em um certo 

instante, uma velocidade de 30 km/h. Se, após 1 s, a indicação do velocímetro passar 

para 35 km/h, podemos dizer que a velocidade do carro variou de 5 km/h em 1 s. Em 

outras palavras, dizemos que esse carro recebeu uma aceleração. O conceito de 

aceleração está sempre relacionado com uma mudança na velocidade.  Uma vez que 

em intervalos de tempos iguais, as variações de velocidade são iguais, temos a seguinte 

definição: 

No movimento uniformemente variado, a aceleração escalar é constante e não 

nula. Matematicamente, podemos escrever: 
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Velocidade 

 

Consideremos um objeto em movimento uniformemente variado, com uma 

velocidade V0 no instante em que vamos iniciar a contagem do tempo, isto é, no instante 

t1 = 0. Da fórmula anterior, podemos escrever a equação para encontrar a velocidade de 

um objeto depois de decorrido um tempo t qualquer. Portanto, 

 

tavv .0   
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Observe que o valor da velocidade, no instante t, é a soma da velocidade inicial 

com o produto a.t , que representa a variação da velocidade durante o tempo t. 

 

 

Distância percorrida 

  

A distância d percorrida pelo objeto desde o instante inicial até o instante t 

poderá ser obtida por meio da área sob o gráfico v x t . A melhor forma de demonstrar 

esta função é através do diagrama velocidade versus tempo (v x t) no movimento 

uniformemente variado. 

 

Fonte: http://www.sofisica.com.br/conteudos/Mecanica/Cinematica/muv.php 

 

A distância será dada pela área sob a reta da velocidade, ou seja, a área do 

trapézio. Portanto a distância d percorrida pelo objeto, numericamente igual à área total 

sob o gráfico, será dada por: 

2
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Velocidade em função da distância 

 



106 
 

Já vimos que, conhecemos a velocidade v0 e a aceleração a no movimento 

uniformemente variado, as expressões  

tavv .0     e   

2

0 .
2

. t
a

tvd 
 

nos permite calcular a velocidade e a distância percorrida, em função do tempo t. 

Pode acontecer que tenhamos necessidade de calcular a velocidade do objeto 

após ter percorrido uma certa distância, sem que seja conhecido o tempo t do 

movimento. Para fazer isso, isola-se o valor de t na primeira equação  

a

vv
t 0


 

E levando esse valor na segunda equação 
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Efetuando o desenvolvimento algébrico e simplificando, obtemos: 

davv ..2
2

0

2   

Com essa expressão, podemos calcular a velocidade v em função da distância d 

(sem conhecer o tempo t). 

A aula ocorrerá através da promoção contínua da participação dos alunos com o 

que está sendo discutido, estimulando o resgate daquele conhecimento prévio que o 

mesmo já possa ter adquirido.  

 

 Aplicação do Software 

  

Nesta aula foi utilizado o software: “O Homem em movimento”, que está 

disponível no site: http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/moving-man. Este 

software é um applet que simula um MRUV. O simulador será inserido na aula, de 

forma que, os alunos possam visualizar algumas situações que simulam aplicações e 



107 
 

exemplificam o Movimento Uniformemente Variado de corpos e objetos. Os alunos 

poderão manusear o simulador no computador modificando diversas grandezas 

envolvidas, bem com velocidade, posição e aceleração, e analisando o comportamento e 

mudanças decorrentes destas alterações nas situações presentes no simulador. 

Na utilização do software: O HOMEM EM MOVIMENTO será possível 

desenvolver os seguintes procedimentos: 

 

 Alterar a velocidade do homem e verificar o que acontece com a sua 

posição; 

 Analisar o que acontece com os gráficos da velocidade e posição quando 

se altera a velocidade; 

 Perceber o que acontece com a velocidade quando alteramos a 

aceleração; 

 Entender o que acontece com o movimento do homem quando inserimos 

uma velocidade negativa; 

 Medir a posição e a velocidade do homem quando variamos sua 

aceleração; 

 Observar os gráficos para as mudanças feitas na aceleração e verificar o 

comportamento da velocidade e da posição do homem; 

 Entender como a mudança na aceleração interfere no movimento. 

 

 

6. Recurso didáticos: 

 

 Computador; 

 Simulador: (http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/moving-man); 

 Data show; 

 Quadro negro 

 

 

 

 

http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/moving-man
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7. Avaliação: 

 

A avaliação será baseada na participação dos alunos durante a exposição oral, 

bem como o envolvimento dos mesmos nas atividades propostas pelo professor em sala 

de aula envolvendo o software interativo. Após a aula expositiva e a aplicação do 

software interativo, os alunos corrigirão as respostas que deram no questionário inicial e 

avaliarão os seus erros e acertos. Tais correções e avaliações serão feitas 

individualmente pelos próprios alunos e serão registradas para compor a avaliação final 

da atividade.  

 

 

8. Referências Bibliográficas 

 

LUZ, A. M. R.; ÀLVARES, B. A. Física contexto & aplicações: ensino médio. 

Vol. 1. 1. Ed.-São Paulo: Scipione, 2013.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 

MESTRANDO: MARCOS AURÉLIO BATISTA DA SILVA  

ALUNO (a): _____________________________________________________________________  

DISCIPLINA: FÍSICA    SÉRIE: 1º   TURMA:____ 

DATA: ___/___/______    TURNO:__________  

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

1) O que você entende sobre movimento? 

R1:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

R2:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2) O que significa dizer que um corpo ou objeto descreve um movimento 

uniformemente variado?  

R1:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

R2:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3) Como se diferencia um movimento uniformemente variado de um movimento 

uniforme? 

R1:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

R2:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4) O que se entende por aceleração? 

R1:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

R2:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5) O que causa a variação da velocidade de um corpo? 

R1:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

R2:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6) Para você ultrapassar um carro, você realiza um movimento acelerado ou uniforme? 

E quando freia? Explique. 

R1:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

R2:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

7) O que significa dizer que um corpo possui uma aceleração negativa? 

R1:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

R2:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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 MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 

MESTRANDO: MARCOS AURÉLIO BATISTA DA SILVA  

ALUNO (a): _____________________________________________________________________  

DISCIPLINA: FÍSICA    SÉRIE: 1º   TURMA:____ 

DATA: ___/___/______    TURNO:__________  

 

QUESTÕES MOTIVACIONAIS  

 

1. Da forma tradicional que o conteúdo de Física é ministrado na aula, eles te estimulam 

ou não a estudar esta disciplina? Numa escala de 1 a 5, responda considerando 1 para 

não estimula nada e 5 para estimula bastante. 

1(   )  2(   )  3(   )  4(   )  5(   ) 

2. Na forma como foi dado esta aula usando o software, ficou mais fácil o entendimento 

do tema? Numa escala de 1 a 5, responda considerando 1 para não ajudou em nada e 5 

para ajudou bastante o entendimento. 

1(   )  2(   )  3(   )  4(   )  5(   ) 

3. De forma como são ministradas normalmente as aulas de Física, o aprendizado desta 

disciplina torna-se abstrato? Numa escala de 1 a 5, responda considerando 1 para nada 

abstrato e 5 para muito abstrato. 

1(   )  2(   )  3(   )  4(   )  5(   ) 

4. O trabalho em grupo ajuda no aprendizado dos conceitos de Física? Numa escala de 1 

a 5, responda considerando 1 para nada ajuda e 5 para ajuda bastante. 

1(   )  2(   )  3(   )  4(   )  5(   ) 

5. Na sua opinião, é mais interessante aprender física usando softwares de simulação 

como foi feito nesta aula? Numa escala de 1 a 5, responda considerando 1 para nada 

interessante e 5 para muito interessante. 

1(   )  2(   )  3(   )  4(   )  5(   ) 
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ANEXO B – Roteiro de aula: Comportamento Térmico dos Gases 

PROFESSOR: MARCOS AURÉLIO BATISTA DA SILVA 

DISCIPLINA: FÍSICA 

SÉRIE: 2º ANO DO ENSINO MÉDIO 

 

ROTEIRO DE AULA 

 

1. TEMA DA AULA: 

Comportamento térmico dos gases 

 

2. OBJETIVOS: 

 Compreender o comportamento térmico dos gases.  

 Entender o processamento das transformações isotérmica e isobárica; 

 Compreender como a mudança de temperatura afetará a velocidade das 

moléculas; 

 Promover um conhecimento prático, através da experimentação, percebendo 

a importância desse campo de estudo da física e suas aplicações no nosso dia 

a dia. 

 Com uso do experimento realizar uma análise sobre as equações envolvidas 

no nas transformações gasosas para um melhor entendimento dos fenômenos 

descritos. 

 

 

3. CONTEÚDO: 

Comportamento térmico dos gases  

 Transformação isotérmica; 

 Transformação isobárica; 

 Pressão; 

 Volume; 

 Temperatura; 

 Densidade. 
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4. TEMPO DA AULA: 

 

 2 aulas de 45 minutos. 

 

 

5. PROCEDIMENTOS DE ENSINO: 

 

A aula será de caráter expositivo e dialógico. Inicialmente será promovida uma 

motivação para o estudo do comportamento térmico dos gases, destacando a 

importância das mesmas para o entendimento dos conteúdos posteriores como: equação 

de estado de um gás ideal, modelo molecular de um gás e a evolução do modelo 

molecular da matéria.  

 

Metodologia 

 

No início aplica-se o questionário, com perguntas relativas ao conteúdo que será 

tratado durante a aula, proposto neste roteiro - fase PREDIZER. Após isto, será 

proporcionado uma introdução teórica do assunto e, em seguida, será aplicado o 

experimento virtual (simulador). Nesta fase os alunos vão interagir com o software 

fazendo atividades de simulação das propriedades dos gases sob a mediação do 

professor (fase INTERAGIR). Ao final, os alunos analisarão a respostas que deram as 

questões iniciais, analisando os possíveis erros e auto se corrigindo (fase EXPLICAR), 

concluindo assim o método PIE. 

 

Predizer 

 

Nesse momento, faremos uma atividade que poderá ser realizada em grupos, 

com questões prévias ao conteúdo para que o aluno possa relacionar os seus 

conhecimentos prévios sobre gases com o que será visto em sala de aula. Os alunos 

serão indagados com perguntas a respeito do que eles entendem sobre o conteúdo que 

será lecionado. Em seguida, podemos incentivá-los a debaterem entre os membros de 
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cada grupo fazendo as perguntas abaixo uns aos outros para que eles possam predizer o 

resultado. 

1. O que você entende sobre gases? 

2. O que significa dizer que um gás sofreu uma transformação? 

3. O que se entende por um gás ideal? 

4. Quais as grandezas que determinam o estado de um gás? 

5. Em seu entendimento qual a influência da pressão e a temperatura na 

densidade de um gás? 

6. O que acontece na temperatura do gás quando se varia a sua pressão a 

volume constante? 

7. O que acontece na pressão do gás quando se aquece o gás a volume 

constante? E quando resfria? 

8. Por que quando se aumenta a temperatura de um gás (ideal) contido dentro 

de um recipiente de paredes rígidas a sua pressão também aumenta? 

Explique. 

 

Interagir e Explicar 

 

A partir de agora o aluno terá contato com o conteúdo na forma técnica 

ministrada pelo professor, de modo que, ele poderá interagir com o software, observar, 

analisar, debater com os colegas, trocar ideias com os demais alunos e professor e, a 

partir disso, construir seu conhecimento (ou sua aprendizagem) de forma significativa a 

respeito do conteúdo ministrado. A interação será feita mediante o simulador PHET, 

contido no link: (http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/gas-properties), no 

contexto da aula de maneira que eles possam interagir e observar, formar seus 

conceitos a respeito do comportamento do gás e das grandezas envolvidas neste tema de 

comportamento térmico dos gases e explicar os resultados obtidos, comprovando ou 

não o que foi predito no início.   

 

 

 

 

 

http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/gas-properties
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AULA EXPOSITIVA 

 

Nas leis experimentais, que veremos a seguir, serão estudadas algumas 

transformações que um gás pode sofrer. Uma transformação gasosa acontece quando as 

variáveis de estado (pressão, temperatura e volume) do gás variam. Tais grandezas 

se comportam aproximadamente de acordo com as leis dos gases ideais que são uma 

idealização do comportamento dos gases que existem na natureza, denominadas gases 

reais (O2, H2, N2, etc.). Um gás que se comporte com tais leis é denominado gás ideal. 

 

Transformação isotérmica 

  

Suponha que um gás em um recipiente tenha sido submetido a uma 

transformação na qual a sua temperatura foi mantida constante. Dizemos que ele sofreu 

uma transformação isotérmica. Considerando que a massa do gás também se manteve 

constante (não houve escapamento nem entrada de gás no recipiente), constata-se que, 

na transformação isotérmica de um gás, apenas a pressão e o volume são as grandezas 

que variam. Robert Boyle, físico e químico, foi quem determinou a lei que rege essa 

transformação sofrida por um gás, quando sua temperatura é mantida constante. Sua lei 

diz que quando um gás sofre uma transformação isotérmica, a pressão dele é 

inversamente proporcional ao volume ocupado. Com isso, ele escreveu a seguinte 

relação: 

 

P1.V1 = P2.V2 

  

onde, P1 e V1 é a pressão e o volume do gás no estado inicial e  P2 e V2 no estado final. 

 

O gráfico P x V 

Nessa transformação, a pressão P e o volume V são inversamente proporcionais 

(enquanto V aumenta, P diminui). Portanto, o gráfico abaixo representa essa 

transformação e, essa curva recebe o nome de isoterma. 
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Fonte: http://osfundamentosdafisica.blogspot.com.br/2017/05/cursos-do-blog-termologia-optica-e-

ondas.html 

 

Em uma transformação isotérmica quando aumentamos a pressão sobre uma 

massa gasosa, seu volume reduz. Em consequencia, sua densidade também aumenta, 

uma vez que a densidade é a razão entre a massa e o vloume,  e que o valor da massa 

não se altera. Para um determinado valor de m, a lei de Boyle nos permite deduzir o 

seguinte: 

 

 Duplicando a pressão (P), o volume (V) fica dividido por dois, 

consequentemente a densidade (d) duplica; 

 Triplicando a pressão (P), o volume (V) fica dividido por três, com 

isso a densidade (d) triplica; 

 Quadruplicando a pressão (P), o volume (V) fica dividido por 

quatro, consequentemente a densidade (d) quadruplica, e assim por 

diante. 

 

Com base nesse esquema, podemos concluir que a densidade será diretamente 

proporcional à pressão do gás. 

 

Transformação isobárica 

Consideremos uma certa massa de gás, em um tubo de vidro, suportando uma 

pressão igual à pressão atmosférica mais a pressão de uma pequena coluna de Hg. 
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Aquecendo-se o gás e deixando-o expandir-se livremente, a pressão sobre ele não se 

altera, pois continua sendo exercida pela atmosfera e pela coluna de Hg. A lei de 

Charles é a lei que rege essa transformação que um gás sofre à pressão constante. 

Segundo a lei, quando um gás sofre uma transformação isobárica o volume do gás é 

diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Matematicamente essa lei pode ser 

expressa da seguinte forma: 

2

2

1

1

T

V

T

V
  

onde V1 e T1 correspondem respectivamente ao volume inicial e à temperatura inicial e 

V2 e T2 ao volume final e temperatura final. 

 

O gráfico V x T 

 

Para uma transformação isobárica, podemos afirmar que, o volume V de uma da 

massa gasosa, mantida a pressão constante, é diretamente proporcional à sua 

temperatura absoluta, de acordo com o gráfico abaixo. 

 

Fonte: http://osfundamentosdafisica.blogspot.com.br/2017/05/cursos-do-blog-termologia-optica-e-

ondas.html 

Na transformação isobárica, o volume de um certo gás, à pressão constante, 

varia com a temperatura, assim a densidade desse gás terá valores diferentes para 
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diferentes valores da temperatura. Podemos deduzir quem para uma certa massa de gás, 

teremos: 

 

 Duplicando a temperatura (T), o volume (V) duplica, daí a densidade fica 

dividia por dois; 

 Triplicando a temperatura (T), o volume (V) triplica, consequentemente 

a densidade fica dividida por dois; 

 Quadruplicando a temperatura (T), o volume (V) quadruplica, daí a 

densidade fica dividia por quatro, e assim sucessivamente. 

 

A aula ocorrerá através da promoção contínua da participação dos alunos com o 

que está sendo discutido, estimulando o resgate daquele conhecimento prévio que o 

mesmo já possa ter adquirido.  

 

Transformação isométrica 

  

Numa transformação isométrica, o volume do gás não se altera, embora variem 

pressão e a temperatura. Então, os valores inicial e final do volume são iguais (V1=V2). 

Assim, utilizando a Lei Geral dos Gases ideais, temos:  

 

2

2

1

1

T

P

T

P
  

 

Portanto, na transformação isométrica de dada massa de um gás perfeito, a pressão e a 

temperatura absoluta são diretamente proporcionais.  

 

O gráfico P x T 

 

Construindo o gráfico da pressão em função da temperatura absoluta, obtemos 

uma reta que passa pela origem dos eixos.  
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Fonte: http://osfundamentosdafisica.blogspot.com.br/2017/05/cursos-do-blog-termologia-optica-e-

ondas.html. 

 

Essa origem corresponde ao zero absoluto (zero kelvin), representando uma 

condição teórica em que a pressão do gás se anula. Essa pressão nula pode ser explicada 

pelo fato de, no zero absoluto, cessar o movimento de agitação molecular, deixando de 

ocorrer o bombardeio das moléculas contra as paredes do recipiente. 

 

Aplicação do software 

O software que será usado na aula é o simulador denominado: “Propriedade dos 

gases”, que se encontra disponível em: 

http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/gas-properties. Este software é um 

applets que simula a física dos gases e tal software será introduzido na aula de forma 

que, os alunos possam visualizar algumas situações que simulam aplicações e 

exemplificam as propriedades dos gases contidos em recipientes. Os alunos poderão 

manusear o simulador no computador, modificando diversas grandezas envolvidas e 

analisando o comportamento e mudanças decorrentes destas mudanças nas demais 

variáveis de estado dos gases. 

Na aplicação do software: PROPRIEDADE DOS GASES será possível 

desenvolver os seguintes procedimentos: 

 

http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/gas-properties
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 Bombear moléculas de gás para caixa e analisar o que acontece com o 

volume e com as medidas de pressão e temperatura. 

 Perceber o que acontece como o volume e com as medidas de pressão e 

temperatura quando adicionamos ou removemos calor; 

 Entender o que acontece com o gás quando mudamos a gravidade; 

 Medir a temperatura e a pressão, devido uma mudança no volume do gás; 

 Medir a temperatura e observar o volume, devido uma mudança na 

pressão do gás; 

 Observar a pressão e o volume, devido uma mudança na temperatura do 

gás; 

 Entender como as propriedades do gás variam entre si nos processos: 

isobárico, isotérmico e isométrica. 

 

 

6. RECURSO DIDÁTICOS: 

 

 Computador; 

 Simulador: (http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/gas-properties 

); 

 Data show; 

 Quadro negro 

 

7. AVALIAÇÃO: 

A avaliação será baseada na participação dos alunos durante a exposição oral, 

bem como o envolvimento dos mesmos nas atividades práticas (com o uso do software) 

propostas pelo professor em sala de aula envolvendo o software interativo. Após a aula 

expositiva e a aplicação do software, os alunos corrigirão as respostas que deram no 

questionário inicial e avaliarão os seus erros e acertos. No final, serão propostas 

perguntas para avaliar as opiniões dos alunos a atividade realizada. 

8. Referências Bibliográficas 

 

LUZ, A. M. R.; ÀLVARES, B. A. Física contexto & aplicações: ensino médio. 

Vol. 2. 1. Ed.-São Paulo: Scipione, 2013.  

 

http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/gas-properties
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MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 

MESTRANDO: MARCOS AURÉLIO BATISTA DA SILVA  

ALUNO (a): _____________________________________________________________________  

DISCIPLINA: FÍSICA    SÉRIE: 2º   TURMA:____ 

DATA: ___/___/_____    TURNO:__________  

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

 

 

1) O que você entende sobre gases? 

R1:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

R2:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

2) O que significa dizer que um gás sofreu uma transformação? 

R1:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

R2:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) Quais as grandezas que determinam o estado de um gás? 

R1:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

R2____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4) O que acontece na temperatura e pressão de um gás quando se comprime o mesmo? 

E quando se expande o gás? 

R1____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

R2____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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5) Em seu entendimento qual a influência da pressão e a temperatura na densidade de 

um gás? 

R1____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

R2____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6) O que acontece na temperatura do gás quando se varia a sua pressão a volume 

constante? 

R1____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

R2____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7) O que acontece na pressão do gás quando se aquece o gás a volume constante? E 

quando resfria? 

R1____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

R2____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8) O que acontece com a agitação das moléculas de um gás se aumentarmos a sua 

temperatura? Explique. 

R1____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

R2____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 

MESTRANDO: MARCOS AURÉLIO BATISTA DA SILVA  

ALUNO (a): _____________________________________________________________________  

DISCIPLINA: FÍSICA    SÉRIE: 2º   TURMA:____ 

DATA: ___/___/_2016_    TURNO:__________  

 

QUESTÃOES MOTIVACIONAIS 

 

1. Da forma tradicional que o conteúdo de Física é ministrado na aula, eles te estimulam 

ou não a estudar esta disciplina? Numa escala de 1 a 5, responda considerando 1 para 

não estimula nada e 5 para estimula bastante. 

1(   )  2(   )  3(   )  4(   )  5(   ) 

2. Na forma como foi dado esta aula usando o software, ficou mais fácil o entendimento 

do tema? Numa escala de 1 a 5, responda considerando 1 para não ajudou em nada e 5 

para ajudou bastante o entendimento. 

1(   )  2(   )  3(   )  4(   )  5(   ) 

3. De forma como são ministradas normalmente as aulas de Física, o aprendizado desta 

disciplina torna-se abstrato? Numa escala de 1 a 5, responda considerando 1 para nada 

abstrato e 5 para muito abstrato.  

1(   )  2(   )  3(   )  4(   )  5(   ) 

4. O trabalho em grupo ajuda no aprendizado dos conceitos de Física? Numa escala de 1 

a 5, responda considerando 1 para nada ajuda e 5 para ajuda bastante. 

1(   )  2(   )  3(   )  4(   )  5(   ) 

5. Na sua opinião, é mais interessante aprender física usando softwares de simulação 

como foi feito nesta aula? Numa escala de 1 a 5, responda considerando 1 para nada 

interessante e 5 para muito interessante. 

1(   )  2(   )  3(   )  4(   )  5(   ) 
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ANEXO C – Roteiro de aula: Geração de Energia Elétrica 

PROFESSOR: MARCOS AURÉLIO BATISTA DA SILVA 

DISCIPLINA: FÍSICA 

SÉRIE: 3º ANO DO ENSINO MÉDIO 

 

ROTEIRO DE AULA 

 

1. Tema da Aula: 

Geração de energia elétrica 

 

2. Objetivos: 

 

 Compreender o conceito de energia elétrica.  

 Entender as várias formas de produção de energia elétrica. 

 Promover um conhecimento prático, através da experimentação, percebendo 

a importância desse campo de estudo da física e suas aplicações no nosso dia 

a dia. 

 Compreender o funcionamento de uma usina geradora de energia elétrica. 

 Entender o funcionamento de um gerador elétrico. 

 Conhecer as principais características dos tipos de produção de energia 

elétrica. 

 

 

3. Conteúdo: 

 

Energia Elétrica 

 Usina hidrelétrica. 

 Usina termoelétrica. 

 Gerador. 

 Força eletromotriz. 

 Pilha. 
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4. Tempo da aula: 

 

 2 aulas de 45 minutos. 

 

 

5. Procedimentos de ensino: 

 

A aula será de caráter expositivo e dialógico. Inicialmente será promovida uma 

motivação para o estudo da produção da energia elétrica, destacando a importância 

deste assunto para o nosso dia a dia, promovendo o debate entre os alunos, e 

despertando a curiosidade, através de questionamentos que levarão a pensarem sobre 

como podemos obter a energia que é tão importante para nossa utilização, que é a 

energia elétrica. 

 

Metodologia 

 

No início aplica-se o questionário, com perguntas relativas ao conteúdo que será 

tratado durante a aula, proposto neste roteiro - fase PREDIZER. Após isto, será 

proporcionado uma introdução teórica do assunto e, em seguida, será aplicado o 

experimento virtual (simulador). Nesta fase os alunos vão interagir com o software 

fazendo atividades de simulação das propriedades dos gases sob a mediação do 

professor (fase INTERAGIR). Ao final, os alunos analisarão a respostas que deram as 

questões iniciais, analisando os possíveis erros e auto se corrigindo (fase EXPLICAR), 

concluindo assim o método PIE. 

 

Predizer 

 

Nesse momento, faremos uma atividade que poderá ser realizada em grupos, com 

questões prévias ao conteúdo para que o aluno possa relacionar os seus conhecimentos 

prévios sobre como se produz a energia elétrica com o que será visto em sala de aula. 

Os alunos serão indagados com perguntas a respeito do que eles entendem sobre o 
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conteúdo que será lecionado. Em seguida, podemos incentivá-los a debaterem entre os 

membros de cada grupo fazendo as perguntas abaixo uns aos outros para que eles 

possam predizer o que será observado. 

1. O que você entende sobre energia elétrica? 

2. Quais são as formas de produção de energia elétrica? 

3. Que tipos de transformação de energia acontecem numa usina termoelétrica, 

numa usina hidrelétrica e numa pilha? 

4. Qual o principal meio de produção de energia elétrica no nosso país? 

5. O que você entende sobre gerador de energia elétrica? 

6. Dentro deste tema de geração elétrica, explique a famosa frase: “Na natureza 

nada se cria e nada se perde. Tudo se transforma. ” 

7. A bateria solar e um gerador eólico são exemplos de geradores elétricos? Se 

sim, que tipos de energia eles transformam em energia elétrica? 

 

 

Interagir e Explicar 

 

 

Nessa parte da aula o aluno terá contato com o conteúdo na forma técnica, 

ministrada pelo professor, de modo que ele poderá observar, analisar, debater, trocar 

ideias com os demais alunos e professor e, a partir disso, construir seu conhecimento 

(ou sua aprendizagem) de forma significativa a respeito do conteúdo ministrado. Logo 

em seguida, podemos inserir o simulador, 

(http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/generator) no contexto da aula e 

também levá-los ao laboratório para realizarmos um experimento de maneira que eles 

possam observar, formar seus conceitos a respeito da produção energia elétrica e das 

grandezas envolvidas neste tema de geração de energia elétrica e explicar os resultados 

obtidos, comprovando ou não o que foi predito no início.   

 

 

 

 

http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/generator
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AULA EXPOSITIVA: 

 

Produção de energia elétrica 

 

A maior parte da energia elétrica utilizada no Brasil provém de usinas 

hidroelétricas. Nessas usinas a água é represada por meio de barragens, que têm a 

finalidade de proporcionar um desnível de água capaz de movimentar enormes turbinas. 

As turbinas são formadas por conjuntos de pás ligadas ao eixo do gerador de 

eletricidade, que é posto a girar com a passagem da água. 

A água que se encontra represada armazena energia potencial, ao abrir as 

compotas da usina, a energia potencial da água vai sendo convertida em energia cinética 

à medida que ela vai escoando pelos dutos. Ao entrar em contato com as turbinas, as 

mesmas começam a girar dando origem à força eletromotriz induzida, processo este que 

consiste na conversão da energia cinética das turbinas em energia elétrica, pois em razão 

da fem (força eletromotriz) será estabelecida uma corrente elétrica entre dois pontos. A 

figura abaixo representa um esquema de uma usina hidrelétrica 

 

 
Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/geografia/energia-hidreletrica 
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Gerador 

O gerador elétrico é um equipamento que transforma em energia elétrica outras 

formas de energia. Uma bateria de automóvel, por exemplo, transforma a energia 

química em energia elétrica. Portanto, um gerador elétrico é o aparelho que realiza a 

transformação de uma forma qualquer de energia em energia elétrica. 

Pode-se definir a força eletromotriz de um gerador como a força que existe em 

dispositivos (pilhas secas, baterias solares, etc.), que são capazes de realizar trabalho 

sobre as cargas elétricas que passam através deles, fazendo estabelecer assim uma 

voltagem entre os seus terminais, ou seja, se um gerador realiza trabalho ao transportar 

uma carga Q entre seus polos (negativo para positivo), a força eletromotriz (f.e.m) é 

representada pela seguinte equação matemática: 

 

q

W
Fe   

 

onde, Fe é a força eletromotriz (f.e.m.), W é o trabalho e q a carga elétrica. Sua unidade 

no Sistema Internacional de Unidades é J/C = V  

Outra forma de produção de energia elétrica muito utilizada no nosso país é a 

através das Termoelétricas, nessas usinas turbinas podem também ser movimentadas 

por vapor d'água a alta pressão. Nesse tipo de usina, o vapor d'água, é obtido através do 

aquecimento de água em caldeiras, pela queima de carvão, óleo, derivados de petróleo.  

 

Fonte: http://caroldaemon.blogspot.com.br/2013/09/como-funciona-uma-termoeletrica.html 

 



129 
 

Além dos geradores de eletricidade das usinas, temos também os alternadores e 

os dínamos de automóveis que têm o mesmo princípio de funcionamento. A diferença 

se dá na maneira como é obtida a rotação do eixo do gerador: através da explosão do 

combustível no cilindro do motor. 

 

Fonte: http://aprendereletricidade.com/comparacao-entre-dinamo-e-motor/. 

 

 

Outra forma de utilização de energia elétrica é através do processo de separação 

de cargas. Um exemplo bastante típico desses geradores é a pilha e também nas baterias 

comumente utilizadas em rádios, brinquedos, lanternas, relógios, etc. 

 

Fonte: http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/pilha/480754. 

As pilhas fornecem eletricidade (energia elétrica) a lanternas, rádios, jogos 

eletrônicos e diversos tipos de equipamentos. A pilha é uma espécie de recipiente que 

armazena energia, que é, assim, usada quando necessário. Os elementos químicos 

dentro da pilha são os encarregados de armazenar a energia: quando ela é usada, a 

http://escola.britannica.com.br/levels/fundamental/article/pilha/480754
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energia química se transforma em energia elétrica. Nesses sistemas uma reação química 

faz com que cargas elétricas sejam concentradas em certas regiões chamadas polos. 

Assim obtém-se os polos positivos (onde se concentram íons com falta de elétrons) e os 

polos negativos (onde os íons tem elétrons em excesso). Através desses polos, tem-se a 

tensão elétrica que permite o estabelecimento da corrente elétrica quando um circuito 

ligado a eles é fechado. 

A aula ocorrerá através da promoção contínua da participação dos alunos com o 

que está sendo discutido, estimulando o resgate daquele conhecimento prévio que o 

mesmo já possa ter adquirido.  

 

Aplicação do software 

  

O software que será inserido na aula é o “Gerador” que está disponível no site: 

http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/generator. Novamente, este software 

é um applets que simula a geração de energia elétrica de forma que, os alunos possam 

visualizar algumas situações que simulam aplicações e exemplificam características e 

tipos de geração de energia elétrica. Os alunos poderão manusear o simulador no 

computador, modificando os aparelhos presentes na simulação e analisando a produção 

e o comportamento da corrente elétrica no condutor. 

Na aplicação do software: O GERADOR será possível desenvolver os seguintes 

procedimentos: 

 Identificar os equipamentos e as condições necessárias para produção de 

corrente elétrica. 

 Perceber como diferentes equipamentos geram energia elétrica. 

 Predizer como a corrente mudará quando as condições forem variadas. 

 Compreender as diferentes formas de produzir corrente elétrica. 

 

6. Recurso didáticos: 

 

 Computador; 

 Simulador: (http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/generator); 

http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/generator
http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/generator
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 Data show; 

 Quadro negro; 

 Laboratório; 

 Materiais necessários para realização do experimento (o roteiro do 

experimento encontra-se em anexo). 

 

7. Avaliação: 

A avaliação será baseada na participação dos alunos durante a exposição oral, 

bem como o envolvimento dos mesmos nas atividades propostas pelo professor em sala 

de aula envolvendo o software interativo. Após a aula expositiva e a aplicação do 

software interativo, os alunos corrigirão as respostas do questionário inicial e avaliarão 

os seus erros e acertos. Tais correções e avaliações serão feitas individualmente pelos 

próprios alunos e serão registradas para compor a avaliação final da atividade.  

 

8. Referências Bibliográficas 

 

LUZ, A. M. R.; ÀLVARES, B. A. Física contexto & aplicações: ensino médio. Vol. 3. 

1. Ed.-São Paulo: Scipione, 2013.  
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MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 

MESTRANDO: MARCOS AURÉLIO BATISTA DA SILVA  

ALUNO (a): ___________________________________________________________________  

DISCIPLINA: FÍSICA    SÉRIE: 3º   TURMA:____ 

DATA: ___/___/_2016_    TURNO:__________  

 

ATIVIDADE AVALIATIVA 

 

1) O que você entende sobre energia elétrica? 

R1:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

R2:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2) Quais são as formas de produção de energia elétrica? 

R1:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

R2:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3) Que tipos de transformação de energia acontecem numa usina termoelétrica, numa 

usina hidrelétrica e numa pilha? 

R1:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

R2:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4) Qual o principal meio de produção de energia elétrica no nosso país? 

R1:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

R2:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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5) O que você entende sobre gerador de energia elétrica? 

R1:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

R2:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6) Dentro deste tema de geração elétrica, explique a famosa frase: “Na natureza nada se 

cria e nada se perde. Tudo se transforma. ” 

R1:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

R2:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7) A bateria solar e um gerador eólico são exemplos de geradores elétricos? Se sim, que 

tipos de energia eles transformam em energia elétrica? 

R1:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

R2:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 

MESTRANDO: MARCOS AURÉLIO BATISTA DA SILVA  

ALUNO (a): _____________________________________________________________________  

DISCIPLINA: FÍSICA    SÉRIE: 3º   TURMA:____ 

DATA: ___/___/_2016_    TURNO:__________  

 

QUESTÃOES MOTIVACIONAIS 

 

1. Da forma tradicional que o conteúdo de Física é ministrado na aula, eles te estimulam 

ou não a estudar esta disciplina? Numa escala de 1 a 5, responda considerando 1 para 

não estimula nada e 5 para estimula bastante. 

1(   )  2(   )  3(   )  4(   )  5(   ) 

2. Na forma como foi dado esta aula usando o software, ficou mais fácil o entendimento 

do tema? Numa escala de 1 a 5, responda considerando 1 para não ajudou em nada e 5 

para ajudou bastante o entendimento. 

1(   )  2(   )  3(   )  4(   )  5(   ) 

3. De forma como são ministradas normalmente as aulas de Física, o aprendizado desta 

disciplina torna-se abstrato? Numa escala de 1 a 5, responda considerando 1 para nada 

abstrato e 5 para muito abstrato. 

1(   )  2(   )  3(   )  4(   )  5(   ) 

4. O trabalho em grupo ajuda no aprendizado dos conceitos de Física? Numa escala de 1 

a 5, responda considerando 1 para nada ajuda e 5 para ajuda bastante. 

1(   )  2(   )  3(   )  4(   )  5(   ) 

5. Na sua opinião, é mais interessante aprender física usando softwares de simulação 

como foi feito nesta aula? Numa escala de 1 a 5, responda considerando 1 para nada 

interessante e 5 para muito interessante. 

1(   )  2(   )  3(   )  4(   )  5(   ) 

 

 

 

 

 


