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RESUMO 

 

O ensino de Física tem apresentado dificuldades em relação à compreensão de conceitos até a 

interpretação das equações. Entre outros problemas, o método de ensino de Física está 

necessitando de atualizações visando melhorar a aprendizagem dos alunos de modo a tornar o 

ensino mais motivante. Neste sentido, diversos estudos mencionam que softwares podem 

proporcionar ferramentas de auxílio no desenvolvimento de tarefas em sala de aula, bem como 

a intervir de forma importante e contemporânea à realidade dos alunos, permitindo um ensino 

de Física efetivo e no ambiente tecnológico em que eles estão bem ativos. Nesse cenário o 

presente trabalho irá disponibilizar uma metodologia de aplicação de um manual contendo 

tutoriais de criação e aplicação de simulações virtuais com o software Interactive Physics, sendo 

destinado a professores de Física do ensino médio. Esta ferramenta de ensino será inserida em 

conjunto aos conteúdos que fazem parte do início da ementa curricular do 1º ano do ensino 

médio em 4 aulas de 100 minutos cada, sendo eles, o movimento retilíneo uniforme e 

uniformemente variado, lançamento oblíquo plano inclinado com e sem atrito, com uma 

avaliação na última aplicação. O simulador em questão, tem propósito de melhorar a 

compreensão dos conteúdos e estimular o poder de abstração dos fenômenos físicos. Para a 

aplicação do produto educacional fora utilizado o método construcionista de Papert, no qual o 

aluno irá ter o poder de ser o artista e condutor de sua aprendizagem, mediante a manipulação 

do simulador, afim de que se possa obter novas conexões e habilidades, ocorrendo de uma 

maneira participativa e interativa do processo de ensino-aprendizagem. O retorno que os alunos 

expuseram mediante a aplicação do produto foi realizada pelo método de pesquisa qualitativa 

e quantitativa. Tal escolha baseia-se na importância que há pelo contato direto do professor e 

sua empatia para com o aluno, observando-se suas emoções e opiniões durante a aplicação. Os 

resultados obtidos na avaliação do produto evidenciam a importância da aplicação desta 

ferramenta no ensino de conceitos iniciais de mecânica no ensino médio. 

 

Palavras – Chave: Ensino de Física. Simulações. Construcionismo. Interactive Physics. 

Laboratório virtual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The teaching of physics has presented difficulties in relation to the understanding of concepts 

until the interpretation of the equations. Among other problems, the physics teaching method 

is in need of updates to improve student learning in order to make teaching more motivating. 

In this sense, several studies mention that software can provide tools to assist in the 

development of tasks in the classroom, as well as intervene in an important and contemporary 

way to the reality of the students, allowing an effective physics teaching and the technological 

environment in which they are well active. In this scenario, the present work will provide a 

methodology for the application of a manual containing tutorials on the creation and application 

of virtual simulations with Interactive Physics software, and is intended for high school physics 

teachers. This teaching tool will be inserted together with the contents that are part of the 

beginning of the syllabus curriculum of the 1st year of high school in 4 lessons of 100 minutes 

each, being they the uniform and uniformly varied rectilinear movement, oblique pitch inclined 

plane with and without friction, with an evaluation in the last application. The simulator in 

question has the purpose of improving the understanding of the contents and stimulating the 

abstraction power of the physical phenomena. For the application of the educational product 

was used the constructionist method of Papert, in which the student will have the power to be 

the artist and driver of their learning, through the manipulation of the simulator, in order to 

obtain new connections and skills, occurring in a participatory and interactive way of the 

teaching-learning process. The return that the students exposed through the application of the 

product was accomplished by the qualitative and quantitative research method. Such choice is 

based on the importance of direct teacher contact and empathy towards the student, observing 

their emotions and opinions during the application. The results obtained in the evaluation of the 

product show the importance of the application of this tool in the teaching of initial concepts of 

mechanics in high school. 

 

Keywords: Physics Teaching. Simulations. Constructionist. Interactive Physics. Virtual 

laboratory. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Como professor por seis anos, e mesmo com a breve trajetória escolar, o autor deste 

trabalho se observa diante de vários obstáculos que a docência no ensino médio oferece, 

podendo ser divididas em duas partes, visto que descartaremos o diálogo pertinente a fatores 

extraclasse. Uma parte pertence ao aluno, devido sua falta de concentração, motivação e 

interesse, já a outra parte pertence ao professor sem didática, despreparado, e que por vezes se 

julga o único detentor do conhecimento no qual ambos estão contribuindo para um ensino cada 

vez mais inútil e desmotivante. 

Tomando a vertente para o  ensino de Física que está passando por diversas discussões 

quanto a sua atualização em um cenário de evolução tecnológica, assim como, aos pertinentes 

métodos de ensino adotados e sua eficiência, vem a ter diversos momentos que aparentam ter 

muitos obstáculos para serem realmente atualizados, a fim de produzir um ensino que seja 

produtivo e quem sabe aprazível a um público de alunos, que por sua vez, não suportam mais 

o método tradicional responsável por um professor escrevendo sem parar num quadro negro. 

Isto é só um exemplo geral, pois na Física refere-se a um professor amontoando vários números 

e equações sem significados úteis, utilizando o método instrucionista repleto de memorizações 

sem significado para o aluno, conforme observa o educador Freire: 

Educador e educandos se arquivam na medida em que, nesta distorcida visão da 

educação, não há criatividade, não há transformação, não há saber. Só existe saber na 

invenção, na reinvenção, na busca inquieta, impaciente, permanente, que os homens 

fazem no mundo, com o mundo e com os outros. 

(FREIRE, 1996, p. 57) 

 

Logo, tal método de ensino precisa ser revisto para mudar este cenário de ilusão de 

aprendizado, visto que, em conformidade a um dos propósitos do Mestrado Nacional 

Profissional em Ensino de Física (MNPEF), de incentivar a criação de estratégias e materiais 

didáticos que utilizem recursos computacionais para a motivação dos alunos e professores 

visando tornar o ensino de Física mais promissor. 

Ainda em conformidade com Freire (1996), o ensino atual minimiza ou até elimina a 

capacidade de criatividade e originalidade dos alunos. Gardner (2005), menciona que “mentes 

são difíceis de mudar”, embora a mente mude a todos instante, porém a questão aqui é de uma 

mudança significativa, que torne o ensino mais motivador e crítico. E este trabalho pode vir a 

contribuir nesta mudança ao propor um produto educacional que poderá tornar o ensino mais 

significativo e interessante para o aluno.  
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Os problemas agregados no decorrer do ensino de Física são diversos, Câmara (2014) 

relata diversos deles, dentre alguns, o fato de o professor por vezes restringir a apresentar os 

conteúdos por meio de resoluções de problemas através de linguagem matemática, outro fator 

se diz a respeito da memorização de equações para serem aplicadas nos exercícios da restrição 

acima mencionada. O PCN também compartilha esta mesma opinião a respeito deste problema: 

O ensino de Física tem-se realizado frequentemente mediante a apresentação de 

conceitos, leis e fórmulas, de forma desarticulada, distanciados do mundo vivido pelos 

alunos e professores e não só, mas também por isso, vazios de significado. Privilegia 

a teoria e a abstração, desde o primeiro momento, em detrimento de um 

desenvolvimento gradual da abstração que, pelo menos, parta da prática e de exemplos 

concretos. Enfatiza a utilização de fórmulas, em situações artificiais, desvinculando a 

linguagem matemática que essas fórmulas representam de seu significado físico 

efetivo. Insiste na solução de exercícios repetitivos, pretendendo que o aprendizado 

ocorra pela automatização ou memorização e não pela construção do conhecimento 

através das competências adquiridas. Insiste na solução de exercícios repetitivos, 

pretendendo que o aprendizado ocorra pela automatização ou memorização e não pela 

construção do conhecimento através das competências adquiridas. (BRASIL, 1999, p. 

22). 

 

Como resposta aos diversos problemas citados, o PCN+ apresentam a seguir um 

direcionamento do ensino de Física ao perfil pretendido de um aluno: 

Trata-se de construir uma visão da Física que esteja voltada para a formação de um 

cidadão contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos para compreender, 

intervir e participar na realidade. Nesse sentido, mesmo os jovens que, após a 

conclusão do ensino médio não venham a ter mais qualquer contato escolar com o 

conhecimento em Física, em outras instâncias profissionais ou universitárias, ainda 

assim terão adquirido a formação necessária para compreender e participar do mundo 

em que vivem. (Brasil, 2002). 

 

Reforçando o mesmo ponto de vista acima mencionado, a BNCC do ensino médio de 

2018 relata que: 

Para formar esses jovens como sujeitos críticos, criativos, autônomos e responsáveis, 

cabe às escolas de Ensino Médio proporcionar experiências e processos que lhes 

garantam as aprendizagens necessárias para a leitura da realidade, o enfrentamento 

dos novos desafios da contemporaneidade (sociais, econômicos e ambientais) e a 

tomada de decisões éticas e fundamentadas. O mundo deve lhes ser apresentado como 

campo aberto para investigação e intervenção quanto a seus aspectos políticos, sociais, 

produtivos, ambientais e culturais, de modo que se sintam estimulados a equacionar e 

resolver questões legadas pelas gerações anteriores – e que se refletem nos contextos 

atuais –, abrindo-se criativamente para o novo. (BNCC, 2018). 

 

Diante deste fato, as leis e equações Físicas que são as mesmas do século passado ainda 

são ministradas da mesma maneira tradicional sendo que o mundo está em plena mudança. O 

ensino de Física não deve ser sinônimo de um mergulho em fórmulas, logo, para ser diminuído 

esta ideologia, se faz necessário para o desenvolvimento sistematizado de interpretações dos 

fenômenos físicos, a participação ativa do aluno no processo de ensino aprendizagem durante 

a execução da metodologia proposta neste trabalho. Isto porque um dos objetivos do produto 
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educacional é que ele possa edificar conhecimento do aluno por seu próprio esforço, tendo-se 

assim competências que façam dele não um memorizador, mas que possa construir o seu 

próprio conhecimento utilizando ferramentas pedagógicas tecnológicas. Diversos trabalhos 

encontrados na literatura relatam suas experiencias com a aplicação de softwares e ou 

modelagens no ensino de Física, chegando a conclusões similares, no qual estas ferramentas de 

ensino são de fato úteis e devem ser incluídas no dia a dia da sala de aula, e isto se deve a fatores 

como a realidade facilitadora de uma aprendizagem significativa. A título de exemplo, 

destacam-se o trabalho realizado por Yamamoto e Barbeta com título - Simulações De 

Experiências Como Ferramenta De Demonstração Virtual Em Aulas De Teoria De Física, bem 

como o trabalho de Medeiros com título - Possibilidades E Limitações Das Simulações 

Computacionais No Ensino Da Física. 

Com o objetivo de propor um produto educacional que proporcione uma maior interação 

do aluno no processo de ensino aprendizagem, bem como com a intenção de propor um 

ambiente construcionista, levou o autor deste trabalho a elaborar e pôr em prática uma 

abordagem alternativa de ensino, mediante elaboração de um manual contendo tutoriais para o 

manuseio do software Interactive Physics (IP). Esse manual contem também roteiros de 

aplicação pedagógica deste software no ensino de Física, buscando servir de apoio aos 

professores de Física para ministrar conteúdos de Mecânica no 1º ano do ensino médio de uma 

forma mais significativa e motivadora. Diante deste propósito, há a seguinte pergunta geradora: 

“Implantar um ambiente alternativo para o ensino de Física, em uma turma de 1º ano do ensino 

médio com auxílio de software, pode ajudar a melhorar o nível de aprendizado dos alunos? Há 

hipótese é que implantação de um ambiente construcionista por meio de tutoriais e desafios, e 

da participação dos alunos no processo de ensino-aprendizagem podem contribuir melhorar na 

abstração dos conteúdos. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

Há uma constante desmotivação demonstrada pelos alunos, primeiramente pelo uso de 

maneira supérflua das tecnologias, visto que até certo ponto há um retrocesso na aprendizagem, 

pois ao invés de ter algo que seja de mínimo significativo e/ou proveitoso, laboratórios virtuais 

estão sendo utilizados como lugares de recreação. Em seguida, pela distância que há entre 

professor e aluno quando há um emprego de ensino tradicional, houve motivação da criação de 

um material que pudesse melhorar o aprendizado dos alunos no ensino de Física, a ser realizado 

de forma interessante através do uso de um simulador, aliado a uma proximidade entre educador 

e educando que esta proposta educacional poderá proporcionar. Para tal o autor deste trabalho 

buscou embasamento em diversos trabalhos abordando tecnologias no ensino de Física e afins.    

Neste capítulo, será exposto a abordagem da pesquisa, descrição sobre quais as 

circunstâncias ela ocorreu, os instrumentos empregados na obtenção de dados, a população na 

qual ela foi aplicada, e por fim os procedimentos metodológicos. Segundo Gil (2002, p. 17) a 

pesquisa é “desenvolvida mediante o concurso dos conhecimentos disponíveis e a utilização 

cuidadosa de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos”. Com base nisto, fora 

organizada a ordem de pesquisa conforme a disposição abaixo: 

• Abordagem da pesquisa e  

• Instrumento de coleta de dados 

• Avaliação diagnóstica via entrevista com os professores de Física 

• Pré teste aplicado aos alunos 

• Aplicação dos 4 volumes do produto educacional e coleta de dados 

• Pós teste aplicado aos alunos 

• Avaliação do produto educacional 

 

 

2.2 ABORDAGEM DA PESQUISA 

 

Geralmente uma pesquisa tem seu início através de uma problemática, sendo que é 

através deste fator indagativo que são sugeridas algumas hipóteses, e elas por sua vez são 
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trabalhadas com modificações em variáveis para averiguar quais corroboram ou não, afim de 

se obter a resposta do problema. Em conjunto a isto, Godoy (1995, p. 58) destaca duas 

abordagens em específico, que vem ganhando notoriedade nas últimas décadas quando trata-se 

de pesquisa em educação, sendo elas a quantitativa e qualitativa, na qual ambas necessitam de 

um minucioso zelo para evidenciar novos conhecimentos. Fundamentado a isto, o trabalho 

abordará tais abordagens em conjunto. 

No que se refere a pesquisa qualitativa, Neves (1996, p.1) ressalta que “é frequente que 

o pesquisador procure entender os fenômenos, segundo a perspectiva dos participantes da 

situação estudada e, a partir, daí situe sua interpretação dos fenômenos estudados”. Aliado a 

este pensamento, Antunes (2006, p. 12) afirma: “tornou-se importante descobrir ações, 

estratégias, procedimentos sistêmicos e reflexões integradoras que estabeleçam vínculos fortes 

entre o aluno, o professor e o aprendizado”. Com base nisto, será exposto mais à frente na 

execução do produto, a interação que há entre professor e aluno, este primeiro como 

intermediador do processo de ensino aprendizagem, que ao mesmo momento estará 

participando do processo de aprendizagem dos alunos, alterando o cenário de ensino tradicional 

no qual o professor fica preso à frente da sala. 

Neste trabalho, duas abordagens de pesquisa predominaram, sendo a primeira de 

natureza qualitativa, pois acreditou ser fundamental uma análise descritiva da aplicação, 

realizado através de um contato direto e interativo do pesquisador com os objetos de estudo, 

em segundo, também haverá abordagem quantitativa, servindo como uma maneira de obter 

dados para análises. Conforme Figueiredo (2008, p.98) os métodos de pesquisa qualitativo e 

quantitativo estão progressivamente atuando em conjunto, proporcionando que cada método 

contribua com o que há de melhor em sua especificidade, desta forma, não se restringindo às 

limitações de cada abordagem. 

 

 

2.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

A investigação em sala de aula ocorreu mediante uso de vários instrumentos avaliativos, 

sendo eles, por observação, exercícios de pré aplicação e pós aplicação do produto educacional, 

exercícios a serem realizados ao final da aplicação de cada um dos volumes do produto 

educacional, e um questionário avaliativo sobre a aplicação do produto pelo ponto de vista dos 

alunos. Esses métodos foram importantes, pois serviram tanto para a análise dos dados como 

para direcionamento da investigação. 
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A observação fora realizada durante todo o processo de aplicação do produto, que 

durante o pequeno intervalo durante a troca de simulações, o professor irá fazer anotações sobre 

o que foi observado no tocante às suas percepções da maneira como os alunos se portam ao 

realizar as atividades em sala. Em conjunto a este pensamento Zanelli (2002, pg. 83) “a 

observação atenta dos detalhes coloca o pesquisador dentro do cenário de forma que ele possa 

compreender a complexidade dos ambientes psicossociais, ao mesmo tempo em que lhe permite 

uma interlocução mais competente”.  

Conforme (Parasuraman, 1991 apud Chagas, 2000, pg.1) “Questionários são um 

conjunto de questões para que sejam estabelecidos dados fundamentais, com propósito de 

atingir os objetivos do trabalho em questão”, com base nisto, se notou a viabilidade o uso desta 

técnica diante a correspondência que há entre as dificuldades apresentadas pelos alunos antes e 

depois da aplicação, ao cunho envolvendo opinião e posicionamento dos mesmos. 

 

 

2.4 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA VIA ENTREVISTA COM PROFESSORES DE FÍSICA 

 

Essa parte da pesquisa teve intuito de apurar (avaliação diagnóstica) como o 

conhecimento, disponibilidade de tempo, e empregabilidade de softwares podem auxiliar no 

ensino de Física por professores da rede estadual de ensino médio da cidade de Cruzeiro do Sul 

– AC. A entrevista realizada serviu para dar um diagnóstico sobre o uso de tecnologias por 

professores do ensino médio da referida cidade acreana. 

Participaram 10 professores voluntariamente da pesquisa da pesquisa de maneira 

estruturada acercando sobre referências às metodologias e didáticas referentes aos softwares.  

Tal questionário de entrevista está disponível no apêndice A. 

Entrevista estruturada, ou formalizada, se desenvolve a partir de uma relação fixa de 

perguntas, cuja ordem e redação permanecem invariáveis para todos os entrevistados 

que geralmente, são em grande número. Por possibilitar o tratamento quantitativo dos 

dados, este tipo de entrevista torna-se o mais adequado para o desenvolvimento de 

levantamentos sociais. (JÚNIOR e JÚNIOR, 2011, pg.240) 

 

Mediante oportunidade de tratamento quantitativo deste tipo de entrevista, 

ocasionalmente o número de questões não foram muitas para se ter um diagnóstico mais 

preciso, isto deve-se a vida corrida dos professores de ensino médio da cidade mencionada, 

logo, um número suficiente de perguntas direcionadas foram feitas presencialmente a cada um 
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dos voluntários de forma individual, com rápidos encontros realizados com base no horário 

disponível dos professores. 

 

 

2.5 PRÉ E PÓS TESTE 

 

Conforme Caetano (2010), o pré-teste é uma fase fundamental da pesquisa, onde a 

população alvo entra em contato com as questões e possibilitam ao pesquisador verificar se a 

tradução da escala pode ser entendida e interpretada corretamente pelos sujeitos. Aliado a este 

pensamento, Leite (2010) e Walichinski (2012) relatam possibilidades de propostas de pesquisa 

primeiramente através da aplicação de um pré-teste, seguida de uma intervenção de ensino, e 

pôr fim a aplicação de um pós-teste, no intuito de conhecer as dificuldades dos alunos e 

trabalhar para saná-las.  

Fora empregado a realização de pré-teste e pós teste, tendo-se o intuito de mensurar o 

conhecimento adquirido pelos alunos na formação que o produto educacional os proporcionará.  

Segundo Windelfet (2005), o pré-teste pode, além de possibilitar ajustes e detecção de 

incoerências, pode aumentar a validade do instrumento. Logo, o pré-teste será aplicado antes 

da aplicação do produto e será constituído de 6 questões optativas abstraídas do ENEM, no qual 

algumas foram adaptadas com base no nível dos alunos, como também de 3 questões 

dissertativas.  

O pós-teste será aplicado após a aplicação do produto e será constituído das mesmas 

questões trabalhadas no pré-teste. Para tal, pretende-se através da comparação do 

aproveitamento exposto pelos alunos, descobrir se a formação obtida pela aplicação do produto 

fora satisfatória em proporcionar progresso no conhecimento dos alunos sobre conceitos 

trabalhados no produto.  

 

 

2.6 APLICAÇÃO DO PRODUTO 

 

 A metodologia de aplicação do produto irá ser realizada através de uma proposta 

didática contemporânea, com uso de software em um laboratório de informática nos moldes 

que permeiam as ideias do construcionismo de Papert, na qual os alunos poderão fazer parte da 

construção do seu saber através do aprender fazendo. Esta abordagem é mais motivadora pois 
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substitui a abordagem tradicional na qual o aluno fica passivo, sentado em uma sala enquanto 

que o professor fica escrevendo e falando sem parar. Conforme relata Papert (1994 pg.125). 

A educação tradicional codifica o que pensa que os cidadãos precisam saber e parte 

para alimentar as crianças com esse “peixe”. O construcionismo é construído sobre a 

suposição de que as crianças farão melhor descobrindo (“pescando”) por si mesmas o 

conhecimento específico de que precisam; a educação organizada ou informal poderá 

ajudar mais se certificar-se de que elas estarão sendo apoiadas moral, psicológica, 

material e intelectualmente em seus esforços. O tipo de conhecimento que as crianças 

mais precisam é o que as ajudará a obter mais conhecimento. (PAPERT, 1994, 

pg.125). 

 

Nesta nova abordagem, o aluno através da manipulação da natureza poderá aprender 

sobre os conteúdos em mecânica em um ambiente dito “confortável”, tendo em vista que o 

produto preza por uma comunicação mais direta entre professor e aluno, conforme ressalta 

Papert (1994), “em vez de pressionar as crianças a pensarem como adultos, faríamos melhor 

nos lembrando de que elas são grandes aprendizes e tentando seriamente nos tornar mais 

parecido com elas”. Assim o diálogo sempre estará presente entre os dois, e em conjunto ao 

diálogo a inserção de conhecimento serão efetivadas. 

Dinamicamente, o produto educacional será aplicado através de 4 volumes, em que os 

três primeiros são trabalhados em sua ordem de atividades, na qual segue: 

• Simulação primária 

• Desafio primário 

• Simulação secundária 

• Desafio secundário 

• Exercícios 

Já no ultimo e quarto volume será aplicado uma avaliação a ser realizada no software 

trabalhado, ou seja, até no momento de avaliação, o aluno necessitará de desenvolver 

simulações e tirar conclusões sobre o que este está criando e desenvolvendo nas questões. 

 

 

2.7 AVALIAÇÃO DO PRODUTO 

 

A avaliação do produto será feita com objetivo de apurar a opinião dos alunos no que se 

refere à aplicação do produto educacional e sua aceitação ou reprovação. Para isto, se teve em 

mente que o processo pedagógico pode ter maior relevância em função de um feedback 

proporcionado pelos alunos, no qual estes farão o questionário expondo suas opiniões sem 



30 

 

serem identificados, tendo assim total liberdade de expressão, sendo assim um ponto norteador 

de como professor e alunos estão se esforçando para atingirem seus propósitos. 
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3 ESTUDOS RELACIONADOS DE CARÁTER DIAGNÓSTICO 

 

 

Com intuito de respaldar o posicionamento da criação do produto educacional, assim 

como da importância do uso de software no ensino de Física exposto neste trabalho, apresenta-

se aqui o levantamento bibliográfico que compreende as publicações em artigos e dissertações, 

no qual compõem alguns dos principais bancos disponíveis do país que envolvam trabalhos na 

área de simulações no ensino de Física. Acompanha-se também uma avaliação diagnóstica 

resultante da entrevista com os professores de Física descrito na seção 2.4. 

Esta pesquisa bibliográfica também teve como objetivo dar fundamento pedagógico ao 

trabalho desenvolvido nesta dissertação. 

Nesta lógica, fora investigado dois bancos de artigos, tendo como primeiro o Caderno 

Brasileiro de Ensino de Física CBEF, em segundo aos artigos publicados na Revista Brasileira 

de Ensino de Física RBEF. Para a produção deste levantamento, foram utilizadas palavras-

chave ‘simulação’, ‘Interactive Physics’, ‘computador no ensino de Física’, sendo a busca 

efetuada em um decurso de tempo equivalente a quinze anos, entre 2001 e 2015, conforme 

tabela 3.1 abaixo. 

Tabela 3.1 – Produções acadêmicas encontradas 

no balanço bibliográfico a nível nacional nos 

portais da CBEF E RBEF (2001-2015) 

Número de produções 
acadêmicas encontradas 

Ano Artigos 

2001 02 

2002 06 

2003 01 

2004 01 

2005 - 

2006 01 

2007 - 

2008 01 

2009 - 

2010 - 

2011 01 

2012 03 

2013 01 

2014 01 

2015 02 

TOTAL 20 
Fonte: Levantamento realizado em julho de 

2017 com base em: CBEF e RBEF. 
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A tabela 3.2 apresenta de forma cronológica os autores, instituição e resumos trabalhos 

encontrados nas plataformas citadas acima. 

Tabela 3.2 – Estado da arte da aplicação de simuladores no ensino de Física (2001-2015) nos portais da CAPES e 

RBEF.  

(continua) 

Autor(es) Ano/Tipo Instituição/ Título trabalho Resumos dos trabalhos 

Issao Yamamoto;  

Vagner Bernal 

Barbeta 

2001 / 

Artigo 

Faculdade de Engenharia 

Industrial FEI - 

SIMULAÇÕES DE 

EXPERIÊNCIAS COMO 

FERRAMENTA DE 

DEMONSTRAÇÃO 

VIRTUAL EM AULAS DE 

TEORIA DE FÍSICA 

São apresentadas algumas simulações que 

vêm sendo aplicadas no ensino de Física, 

com alunos dos períodos iniciais do curso 

de Engenharia da Faculdade de Engenharia 

Industrial (FEI). Estas simulações têm sido 

criadas através do uso de um software 

comercial e são utilizadas em aulas de 

teoria como ferramenta de demonstração. 

Flávia Rezende 2001 / 

Artigo 

Laboratório de Tecnologias 

Cognitivas NUTES/UFRJ. 

DESENVOLVIMENTO E 

AVALIAÇÃO DE UM 

SISTEMA HIPERMÍDIA 

PARA FACILITAR A 

REESTRUTURAÇÃO 

CONCEITUAL EM 

MECÂNICA BÁSICA 

Relatou-se sobre o aproveitamento das 

hipermídias e sobre seu potencial para 

desenvolver um novo sistema, denominado 

Força & Movimento (F&M), que lida com 

dificuldades conceituais dos estudantes, 

levantadas a partir da aplicação de um teste 

de Mecânica a calouros da UFRJ. O 

sistema comporta a navegação não-linear 

característica de sistemas hipermídia. 

Alexandre 

Medeiros; Cleide 

Farias de 

Medeiros 

2002 / 

Artigo 

Universidade Federal Rural 

de Pernambuco - 

POSSIBILIDADES E 

LIMITAÇÕES DAS 

SIMULAÇÕES 

COMPUTACIONAIS NO 

ENSINO DA FÍSICA 

O trabalho relata uma forma de pôr em 

relevo aquilo que fundamenta as 

simulações computacionais utilizadas no 

ensino da Física. O texto conclui 

apontando a importância de não se 

concentrar o ensino da Física 

exclusivamente na veiculação de 

informações, mas de ter-se em mente a 

construção do conhecimento em um 

contexto mais amplo que englobe os 

conteúdos e os seus processos de 

construção. 

Monica G. 

Menezes de 

Magalhães, 

Dietrich Schiel, 

Iria Mulher 

Guerrini, 

Euclydes Marega 

Jr. 

2002 / 

Artigo 

Instituto de Física de São 

Carlos - UTILIZANDO 

TECNOLOGIA 

COMPUTACIONAL NA 

ANÁLISE 

QUANTITATIVA DE 

MOVIMENTOS: UMA 

ATIVIDADE PARA 

ALUNOS DO ENSINO 

MÉDIO 

O trabalho realiza uma análise quantitativa 

de movimentos reais e dos realizados em 

laboratório e executada utilizando-se o 

software SAM (Sistema de Analise Digital 

de Movimentos), no projeto Educadi, 

envolvendo os conceitos de mecânica 

gráfica. 

Shirley Takeco 

Gobara, Paulo 

Ricardo da Silva 

Rosa, Umbelina 

Giacometti 

Piubéli, Aline 

Kassab Bonm 

2002 / 

Artigo 

Universidade Federal de 

Mato Grosso do Sul    - 

ESTRATÉGIAS PARA 

UTILIZAR O PROGRAMA 

PROMETEUS NA 

ALTERAÇÃO DAS 

CONCEPÇÕES EM 

MECÂNICA 

Este artigo descreve alguns experimentos 

que foram concebidos para tentar 

modificar as concepções espontâneas 

apresentadas em Mecânica por estudantes 

de nível universitário básico no 

desenvolvimento do conteúdo `Leis de 

Newton. 
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Tabela 3.2 – Estado da arte da aplicação de simuladores no ensino de Física (2001-2015) nos portais da CAPES e 

RBEF.  

(continua) 

Vagner B. 

Barbeta;  

Issao 

Yamamoto 

2002 / 

Artigo 

Departamento de Física, 

Centro Universitário UNIFEI 

- DESENVOLVIMENTO E 

UTILIZAÇÃO DE UM 

PROGRAMA DE ANÁLISE 

DE IMAGENS PARA O 

ESTUDO DE TÓPICOS DE 

MECÂNICA CLÁSSICA 

Neste trabalho são exploradas as possibilidades 

de uso de fotos estroboscópicas digitalizadas 

como recurso e ferramenta complementar nas 

atividades desenvolvidas em aulas de Física, 

onde são discutidas também as etapas 

necessárias para a criação de vídeos 

digitalizados, bem como apresentado um 

software que foi desenvolvido para analisa-los, 

e que é utilizado como complemento às 

atividades de laboratório de Física. 

Wilton P. 

Silva; Cleide 

M. D. P. S S; 

Cleiton D. P. 

S; Ivomar 

Brito Soares; 

Diogo D. P. 

S. 

2002 / 

Artigo 

Centro de Tecnologia da 

Universidade Federal da 

Paraíba - APRESENTAÇÃO 

DO SOFTWARE 

EDUCACIONAL\VEST21 

MECÂNICA 

O trabalho apresenta o software Vest21 além das 

lições o software disponibiliza várias 

ferramentas para a solução de problemas, 

contém várias provas e ainda um programa 

específico para traçar gráfico. O software foi 

utilizado em dois cursos de Mecânica oferecidos 

dentro do Pré-ciências. 

E. A. Veit; V. 

D. Teodoro 

2002 / 

Artigo 

Instituto de Física, 

Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul /Faculdade de 

Ciências e Tecnologia, 

Universidade Nova de Lisboa 

- MODELAGEM NO 

ENSINO/APRENDIZAGEM 

DE FÍSICA E OS NOVOS 

PARÂMETROS 

CURRICULARES 

NACIONAIS PARA O 

ENSINO MÉDIO. 

Apresentam-se as características essenciais do 

software Modellus, concebido especialmente 

para modelagem em Ciências Físicas e 

Matemática sob uma visão de ensino que 

enfatiza, no processo de aprendizagem, a 

exploração e a criação de múltiplas 

representações de fenômenos físicos e de 

objetos matemáticos 

Carlos 

Fiolhais; 

Jorge 

Trindade 

2003 / 

Artigo 

Universidade de Coimbra/ 

Instituto Politécnico da 

Guarda - FÍSICA NO 

COMPUTADOR: O 

COMPUTADOR COMO 

UMA FERRAMENTA NO 

ENSINO E NA 

APRENDIZAGEM DAS 

CIÊNCIAS FÍSICAS 

O trabalho analisa os principais modos de 

utilização do computador no ensino, desde as 

simulações até à realidade virtual, passando pela 

aquisição de dados em laboratório e pela 

Internet, expõe também que apesar do balanço 

da utilização dos computadores no ensino se 

revelar inegavelmente positivo, subsistem 

numerosos problemas por resolver. 

Ives S. 

Araújo; 

Eliane A. 

Veit; Marco 

A. Moreira 

2004 / 

Artigo 

Instituto de Física, 

Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul - 

ATIVIDADES DE 

MODELAGEM 

COMPUTACIONAL NO 

AUXÍLIO À 

INTERPRETAÇÃO DE 

GRÁFICOS DA 

CINEMÁTICA. 

Neste artigo analisa-se as principais dificuldades 

dos estudantes na interpretação de gráficos da 

Cinemática e apresenta dois subprodutos diretos 

de um trabalho de pesquisa voltado para a 

superação destas dificuldades. Estes 

subprodutos estão relacionados a um conjunto 

de atividades de modelagem computacional 

complementares às atividades tradicionais de 

ensino 
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Tabela 3.2 – Estado da arte da aplicação de simuladores no ensino de Física (2001-2015) nos portais da CAPES e 

RBEF.  

(continua) 

Marcelo 

Antônio 

Pires; Eliane 

Ângela Veit 

2006 / 

Artigo 

Instituto de Física, 

Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul - 

TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO PARA 

AMPLIAR E MOTIVAR O 

APRENDIZADO DE 

FÍSICA NO ENSINO 

MÉDIO 

Neste trabalho descreve-se uma experiência 

didática em que foi introduzido o uso de 

Tecnologias de Informação e Comunicação no 

Ensino de Física em nível médio com objetivo de 
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Tabela 3.2 – Estado da arte da aplicação de simuladores no ensino de Física (2001-2015) nos portais da CAPES e 

RBEF.  

(conclusão) 
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Neste artigo é relatado o desenvolvimento e a 

aplicação de um material paradidático digital 

interativo, que tem o objetivo de auxiliar o estudo 

de termologia. O material contém, além de textos 

didáticos, animações na linguagem Macromedia 

Flash inseridas num arquivo PDF. 
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A partir da observação do quadro, verificou-se que as produções do período sobre ensino 

de Física com propostas envolvendo uso de tecnologias, mais especificamente com uso do 

computador, enfatizam a importância que esta ferramenta pode proporcionar para um ensino de 

Física em seus vários aspectos e que esteja contextualizado à realidade do aluno.  

Boa parte dos trabalhos relatam a dificuldade apresentada pelos alunos em compreender 

fenômenos físicos e interpretar gráficos da forma tradicional, onde as propostas didáticas vem 

com objetivo de diminuir este déficit que ocorre nas aulas de Física. Quanto ao pouco tempo 

de aula semanal da disciplina de Física, não parece ser um problema apreciável pelos 

pesquisadores, o cerne de praticamente todos é inserir uma didática alternativa de ensino usando 

tecnologias de informática de forma que seja centrada no aluno sendo o professor um mediador. 

Os trabalhos também trazem reflexão a respeito do quanto é motivador a participação 

dos alunos nos momentos de aplicação dos recursos visuais das simulações. Por último há 

também um enfoque do ponto de vista dos professores aplicadores, que consideram em sua 

totalidade um grande avanço aplicar novas didáticas que utilizam tecnologias no ensino de 

Física e que atendam às suas perspectivas, no que se refere em cumprir o objetivo de transpor 

conhecimento, bem como ao deleite atingido durante a aplicação tanto para professor e 

principalmente para o aluno. 

No que tange à avaliação diagnóstica resultante da entrevista, do total de 10 professores 

de 5 escolas de ensino médio da cidade de Cruzeiro do Sul, os dados após a tabulação expõem 

que 60 % dos professores tem disponibilidade de um laboratório de informática para usufruir 

de alguma proposta didática alternativa, sendo que 100% destes tem conhecimento de softwares 

que auxiliem no ensino de Física.  

Na mesma porcentagem destacam a nota 5 conforme pesquisa afirmando terem ciência 

da importância da aplicação destas ferramentas em sala de aula, embora somente 40 % o 

utilizem em sala de aula. No tocante a este ponto, a maioria dos professores destacaram 

conhecer um mesmo software, sendo este o software PhET, que é um software de animações 

simples de alguns fenômenos naturais (físicos, químicos e biológicos). No site oficial do 

software PhET https://phet.colorado.edu, algumas características são informadas: 

PhET oferece simulações de matemática e ciências divertidas, interativas, grátis, 

baseadas em pesquisas. Nós testamos e avaliamos extensivamente cada simulação 

para assegurar a eficácia educacional. As simulações são escritas em Java, Flash ou 

HTML5, e podem ser executadas on-line ou copiadas para seu computador. (PhET, 

2018)  
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Contudo, apenas um professor expôs conhecer o software Interactive Physics, e segundo 

ele, não o emprega em sala de aula por dois principais fatores, do alto custo do valor para 

aquisição do software – fato este que o professor não tinha conhecimento de uma versão livre 

do software que será melhor exposta na seção 6.2 – e que ainda pioraria a aquisição segundo 

ele, pois é vendido em dólares. Finalmente ele relata da falta de tempo para aprimorar 

conhecimento em trabalhar com o software, logo, este é um dos professores que se enquadram 

na porcentagem dos quais não tem tempo suficiente para preparação de aulas, no qual 80 % dos 

entrevistados expuseram se enquadrar neste cenário lamentável.  

A seguir, 40 % relataram participar de atividades que foquem em metodologias e 

didáticas para o ensino. Por fim, no que se refere a avaliação que os professores têm sobre o 

interesse dos seus alunos em estudar Física, 70% dos professores relataram que 20 % dos alunos 

tem interesse, e 30 % dos professores relataram que 40% dos alunos tem interesse. 

Fora observado na inicialmente na pesquisa que ainda há falta de computadores em 

algumas escolas de ensino médio, sendo que este fator elimina de antemão, logicamente, o uso 

de alternativas contemporâneas de ensino. E no caso em que existem a pré ferramenta do 

computador em si, aliado com conhecimento da existência de softwares, não existe totalidade 

de professores que empreguem a ferramenta, ou por falta de tempo de preparação, ou pelo preço 

dos softwares. 

Diante do citado, o produto trabalhará em prol da aprimoração do tutorial de uso 

software Interactive Physics, tendo como intuito, agregar ao rol de possibilidades didáticas do 

professor e servir como incentivo tanto para o professor, em virtude de seu pouco tempo de 

preparação para aulas conforme exposto na pesquisa, como para os alunos, que pelos pareceres 

dos professores, estão em sua maioria desinteressados pelo estudo da Física. 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

4.1 INTRODUÇÃO 

 

A fim de se fundamentar o trabalho mediante pressupostos pedagógicos em que se 

respalda o produto educacional, neste capítulo é apresentado primeiramente o papel da reflexão 

à prática em sala de aula que os professores devem estar atentos em seu dia a dia e a seguir é 

exposto considerações sobre o desenvolvimento das simulações, a vertente relevância dela no 

ensino de Física e o que norteia a teoria da aprendizagem construcionista de Papert. 

 

 

4.2 REFLEXÃO DA PRÁTICA DOCENTE 

 

A inserção de métodos alternativos tecnológicos para o ensino de Física requer desde 

planejamento até o suporte necessário de seu empregador, visto que é muito dispendioso a 

construção de um laboratório que contenha o mínimo necessário para a execução de uma 

simulação virtual.  

Cada dia em sala de aula deve ser considerado como desafiador para o professor, no 

sentido de que a cada um destes que são superados por novas descobertas que surgirem, e isto 

por fim se tornar recompensador.  

Conforme (Moran 2001), educar é uma colaboração entre educador e educandos, ambos 

devem serem transformados pelos processos de aprendizagem, sendo o papel do professor 

permitir meios no qual o aluno possa desenvolver sua identidade como uma pessoa produtiva e 

feliz. Ainda nesta ótica (Pimenta 2005) ressalta que ao colocar sobre os ombros do professor o 

papel de ser o inovador da prática pode-se acarretar uma supervalorização do professor.  

Logo, o professor deve em conjunto a seus alunos realizar a mudança da prática, deixar 

de lado a distância que se há quando o professor está à frente da turma, assim sendo, é percebe-

se a necessidade de atingir uma determinada igualdade, os dois “serem do mesmo time”, pois 

ambos participam do processo de aprendizagem. “É pensando criticamente a prática de hoje ou 

de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1996, p. 18). 

Conforme Libâneo (2005), é importante o questionamento do professor quanto a sua 

prática docente: 
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A reflexão sobre a prática não resolve tudo, a experiência refletida não resolve tudo. 

São necessárias estratégias, procedimentos, modos de fazer, além de uma sólida 

cultura geral, que ajudam a melhor realizar o trabalho e melhorar a capacidade 

reflexiva sobre o que e como mudar (LIBÂNEO, 2005, p. 76) 

 

É importante também que os professores se mantenham atualizados, pois a rápida 

mudança na qual cada geração de alunos lhe são apresentados, pode resultar em um bom 

aproveitamento de uma aula, pois estes alunos trazem habilidades “frescas” para dentro de sala, 

onde estas são providas de informática pelo manuseio de seus próprios computadores ou 

celulares, e não parece interessante que um professor mantenha sua metodologia de ensino 

baseada no século passado, pois aluno e professor precisam estar conectados.  

Lima (2010) destaca a importância da formação continuada para os professores: 

[...] tem, entre outros, o objetivo de propor discussões teóricas que possam colocar os 

profissionais atualizados em termos de novas metodologias de ensino e, com isto, 

contribuir para as mudanças que se fazem necessárias para a melhoria da ação 

pedagógica na escola e, consequentemente, da educação. (LIMA, 2010, p. 2). 

 

Nota-se então que a formação continuada tem considerável relevância para o professor, 

principalmente no que se refere às atualizações das tecnologias, pois isto gera uma renovação 

e atualização de seus objetivos em sala de aula, para que possa ter uma aula satisfatória diante 

de alunos que pertencem a uma era tecnológica. 

 

 

4.3 A SIMULAÇÃO VIRTUAL 

 

Naylor (1971) define a simulação como um procedimento que compreende a criação de 

um modelo de algo que existe de verdade, para que com ele se possam realizar alguns testes. Já 

Ehrlich (1985) restringe o termo, caracterizando-o como um método utilizado para análise do 

comportamento de um sistema através da criação de um modelo matemático. A partir disto, 

conclui-se que a simulação tem por objetivo propor a exploração de um sistema, que na Física 

é constituído por toda a natureza que a permeia, apreciando determinados procedimentos para 

sua execução. 

Quanto à evolução de uma simulação virtual, deve-se considerar alguns fatos que estão 

intrinsicamente relacionados a este termo, a fim de facilitar seu entendimento. Portanto, a seguir 

será apresentado o contexto histórico no qual surgiu a simulação virtual, em conjunto aos 

propósitos a qual ela permeia. 
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Conforme Baladez (2009, pg.29) as simulações que conhecemos hoje em dia através do 

uso de computadores, tiveram seu impulso na Segunda Guerra Mundial, por meio de simulações 

do lançamento de mísseis, e após a guerra foram utilizados como entretenimento através de 

jogos militares para treinamento. É interessante observar o quanto este momento histórico na 

raça humana gerou frutos a respeito de tecnologia embora em um contexto assombroso, sendo 

que à época tudo era feito por computadores enormes e lentos comparados aos de hoje. 

Após a Segunda Guerra, o uso de jogos de guerra de computador pelo Exército 

Norte Americano foi limitado à “pesquisa operacional” a nível estratégico. 

Pesquisa operacional é um tipo de análise de sistemas que envolve ciência 

moderna, matemática e estatística na resolução de um problema específico. 

(SCHITCOSKI, 2009, p.17) 

 

A simulação computacional é um processo que utiliza técnicas matemáticas por meio 

de um ambiente computacional que permite imitar (simular) o funcionamento do fenômeno 

natural em estudo. Entretanto, para simularmos um fenômeno do mundo real, é necessário 

construir um modelo matemático correspondente que permita a realização de tal simulação. 

Assim toda simulação está baseada em um processo de modelagem do mundo real (VEIT & 

ARAUJO, 2005). 

A simulação pressupõe a interatividade, para isto ela propõe a união entre o aprendiz e 

o objeto de estudo. No tocante às simulações virtuais, uma tendência importante no 

desenvolvimento da educação moderna é a combinação do mínimo necessário de conhecimento 

básico com uma nova tecnologia de instrução interativa.  

A aprendizagem de Física pode ser mais significativa através do uso de atividades 

interativas mediante simulações e modelagem computacionais (ARAUJO & VEIT, 2008). A 

implementação destas atividades é feita por atividades computacionais nas quais o computador 

é usado como uma ferramenta pedagógica. 

Neste contexto, existe o problema de criar materiais didáticos destinados a usar essa 

tecnologia e criar uma base metodológica para aprender com base nela. Um dos exemplos de 

materiais didáticos deste tipo são os modelos de simulação computacional utilizados nas aulas 

de Física, que através destes programas de visualização especiais, se pode criar, simular e 

visualizar fenômenos físicos considerados abstratos, contribuindo assim no ensino de Física na 

Educação Básica. Desta forma, é neste contexto que está baseado este trabalho. 
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4.4 TIC’S E O ENSINO FÍSICA 

 

O computador como ferramenta educacional através dos simuladores está tendo certa 

visibilidade para o ensino de Física, tendo em vista que este método de ensino fornece aos 

estudantes o material para visualização, reflexão e operações mentais sobre ele. Esta tecnologia 

vem sendo desenvolvida em ritmo acelerado. Segundo Martins e Garcia (2001): 

Cada vez mais as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação fazem parte de 

nossa vida cotidiana. A ampliação da perspectiva e da esfera de ação são apenas 

algumas das possibilidades geradas pelo desenvolvimento destas tecnologias, ainda 

que esta ampliação esteja restrita a determinados grupos de pessoas. No entanto, é 

importante perceber que ficará cada vez mais difícil viver em uma sociedade em que 

as tecnologias de informação e comunicação ocupam um espaço cada vez maior sem 

uma correspondente e efetiva democratização do acesso e inclusão digital. 

(MARTINS e GARCIA, 2001, p.2). 

 

Os modelos de treinamento criados através dos softwares podem ser dinâmicos e 

interativos. Isso permite que o professor insira o aluno em um ambiente virtual criado na tela 

do computador, visto que, dentro da perspectiva de um aluno que seja capaz de visualizar o 

abstrato, vem a se tornar base necessária para a aprendizagem neste caso. Essa "imersão" facilita 

a transição da percepção sensorial da imagem visual para o pensamento abstrato, podendo 

contribuir também para a criatividade dos alunos, visto que uma participação ativa no 

aprendizado pode ampliar os pensamentos.  

O computador permite que cada aluno a desempenhar um papel ativo no processo de 

aprendizagem, em contraste com o papel passivo da metodologia instrucionista tradicional de 

formatos de aula e de livros didáticos. O aluno não é mais um espectador, mas deve ser um 

participante ativo no processo de aprendizagem. Há uma multiplicidade de situações a ser 

explorado e isso pode ser feito a critério do usuário. Os educadores sabem que os alunos são 

diferentes. Nem todos os alunos têm as mesmas origens e nem todos os alunos aprendem da 

mesma maneira e no mesmo ritmo. No entanto, muitas das nossas abordagens convencionais 

para uso educacional adotam procedimentos rígidos para todos os alunos e não permitem 

considerar essas diferenças. Uma vantagem do computador é que, com um bom simulador, ele 

pode individualizar a aprendizagem. Além disso, como todos os alunos não aprendem com a 

mesma taxa, diferentes alunos precisam de tempos diferentes para percorrer o material de 

aprendizagem, sendo que o computador também permite o desenvolvimento personalizado do 

aprendiz. Assim sendo, é este contexto pedagógico está inserido o desenvolvimento do produto 

educacional associado a esta dissertação. 
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Diante disto a escola encara diversos desafios, como a de ser interessante, a de criar e 

motivar alunos, e por fim, saber lidar com a tecnologia. Este último certamente vem 

demonstrando papel fundamental para sanar os desafios anteriores. 

 

 

4.5 APRENDIZAGEM CONSTRUCIONISTA DE PAPERT 

 

O produto educacional presente neste trabalho, tenta deixar claro que o propósito é 

utilizar um método contemporâneo de ensino que atenda às expectativas dos alunos. Esta 

expectativa trata-se de ter um ambiente propício ao desenvolvimento de habilidades de forma 

amigável, e não pressionada por imposição. Desta forma, este trabalho vai utilizar o 

construcionismo de Papert como referencial teórico que pode ser definido apropriadamente por 

Kynigos (2012, pg.1): 

Como teoria da aprendizagem, a construcionista tem sua atenção para as maneiras 

pelas quais os significados são gerados durante e montagem coletiva com artefatos 

digitais, influenciada pelas mudanças negociadas que os alunos fazem esses artefatos 

e dando ênfase à propriedade e produção. Os artefatos em si constituem expressões de 

significados matemáticos e, ao mesmo tempo, os alunos expressam continuamente 

significados modulando-os. (Kynigos, 2012, pg.1) 

 

O construcionismo é uma teoria proposta por Seymour Papert, e diz respeito à 

construção do conhecimento baseada na realização de uma ação concreta que resulta em um 

produto palpável, desenvolvido com o concurso do computador, que seja de interesse de quem 

o produz (Wikipédia, 2018). 

O construcionismo é uma adaptação teórica que advém do construtivismo piagetiano, 

na qual fora proposta por Seymour Papert, inicialmente em 1980. Papert em comum acordo 

com Piaget, expressam a opinião que uma criança é um ser que logicamente pensa, logo, ela 

pode construir seus próprios arranjos cognitivos, mesmo sem que nada a ela seja de fato 

ensinado. Diante deste cenário, Papert interroga sobre as condições dentre as quais a criança 

possa ter ainda mais instrução adquirida. O construcionismo tem papel de alcançar métodos de 

aprendizagem nos quais sejam valorizados a elaboração mental da criança, com base em sua 

visão de mundo.  

A atitude construcionista implica na meta de ensinar, de forma a produzir o máximo 

de aprendizagem, com o mínimo de ensino. A meta do Construcionismo é alcançar 

meios de aprendizagem fortes que valorizem a construção mental do sujeito, apoiada 

em suas próprias construções no mundo. (Nunes e Santos, 2013, pg.2) 
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Piaget (1976) acredita que o processo de formalização do pensamento tem como base a 

maturação biológica, seguida de processos de interação com o meio, originando estágios 

universais de desenvolvimento. Papert (1986) enfatiza que essas etapas são determinadas, 

também, pelos materiais disponíveis no ambiente para a exploração da criança, e que, esse 

processo se intensifica à medida que o conhecimento se torna fonte de poder para ela. Isto 

explica o fato de certas noções serem mais complexas para algumas crianças compreenderem, 

por não terem como experimentá-las no cotidiano. Papert (1986) põe em relevo o estudo das 

operações concretas pesquisado por Piaget (1976) e critica seguidores (pesquisadores e escolas) 

que buscam como progresso intelectual, a passagem rápida da criança do pensamento 

operatório concreto para o abstrato (formal).   

Neste sentido, Papert afirma que: 

Dizer que estruturas intelectuais são construídas pelo aluno, ao invés de ensinadas por 

um professor, não significa que elas sejam construídas do nada. Pelo contrário, como 

qualquer construtor, a criança se apropria, para seu próprio uso, de materiais que ela 

encontra e, mais significativamente, de modelos e metáforas sugeridos pela cultura 

que a rodeia. (PAPERT, 1986, p.24). 

 

Em complemento a esta ideia, Weiss (2001, p.81) afirma que “mediante o uso do 

computador, as informações podem ser relacionadas de forma atraente e lúdica, favorecendo a 

abordagem interdisciplinar”. 

Diante deste fatores, pode-se ter noção da importância que tal ferramenta de ensino pode 

proporcionar ao dia a dia em sala de aula, pois não somente deve-se ter em mente que é um 

ambiente de aprendizagem, como também de alegria, ora, todo ser humano tem a tendência de 

se sentir motivado quando está aprendendo de uma maneira não imposta.  

Um exemplo claro quanto a isto: quando uma criança ou um adulto se depara com uma 

determinada rede social, se ninguém a ensinar a manusear o aplicativo, ela irá aprender pouco 

a pouco mediante suas necessidades, bem como por sua curiosidade, esta aliada ao primeiro 

fator, todos então irão aprender ao seu tempo, porém a rede social em si, proporciona a 

motivação necessária, seja pelas imagens, seja pela emoção, ou pelas funcionalidades em si.  

É possível também que computador se torne uma ferramenta na qual o educador pode 

utilizá-lo para conquistar alunos com baixo rendimento, que por suas vezes, podem ser parte 

dos alunos desinteressados, permitindo que a motivação da ferramenta aumente a interação com 

o professor, transpondo às eventuais dificuldades dos conteúdos em si. 

De acordo com Papert (1986), deve-se haver foco no computador como ferramenta 

contemporânea, nas suas mais diversas formas de utilização. Em suas experiências adquiridas 

com o trabalho no computador em ambiente LOGO, que se trata de uma linguagem de 
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programação na qual crianças realizam ações, como orientar um robô ou criar figuras. E com 

tal ferramenta criou cinco dimensões que formam o alicerce do construcionismo.  

Nunes (2016) destaca aspectos de cada uma das dimensões: 

Dimensão pragmática: refere-se à sensação que o aprendiz tem de estar aprendendo algo 

que pode ser utilizado de imediato, e não em um futuro distante.  

Dimensão sintônica: ao contrário do aprendizado dissociado, normalmente praticado em 

salas de aula tradicionais, a construção de projetos contextualizados e em sintonia com o que o 

aprendiz considera importante, fortalece a relação aprendiz-projeto, aumentando as chances de 

que o conceito trabalhado seja realmente aprendido.  

Dimensão sintática:  diz respeito a possibilidade de o aprendiz facilmente acessar os 

elementos básicos que compõem o ambiente de aprendizagem, e progredir na manipulação 

destes elementos de acordo com a sua necessidade e desenvolvimento cognitivo.  

Dimensão semântica: refere-se à importância de o aprendiz manipular elementos que 

carregam significados que fazem sentido para ele, em vez de formalismos e símbolos. Deste 

modo, através da manipulação e construção, os aprendizes possam ir descobrindo novos 

conceitos. 

 Dimensão social: aborda a relação da atividade com as relações pessoais e com a cultura 

do ambiente no qual se encontra. O ideal é criar ambientes de aprendizagem que utilizem 

materiais valorizados culturalmente. Portanto, tais dimensões são utilizadas para criação de 

ambientes de aprendizagem baseados nesta teoria. 

Em suma, é necessário que a ambientação proporcione algo útil e imediato, 

contextualizado, que possibilite progredir com base nas necessidades, que possibilite 

manipulação, e por fim, que tenha algum aspecto social envolvido. 

Os ambientes intelectuais oferecidos às crianças pelas sociedades atuais são pobres 

em recursos que as estimulem a pensar sobre o pensar, aprender a falar sobre isto e 

testar suas ideias através da exteriorização das mesmas. O acesso aos computadores 

pode mudar completamente esta situação. (PAPERT, 1985, pg. 45) 

 

Conforme Lévy (1993), se exige determinada habilidade para criar ambientes 

interativos, que por sua vez, tornam a atividade mais complexa. Diante deste desafio, conforme 

o Filatro (2004), é vital a produção de materiais e recursos que criem estímulos cognitivos para 

os alunos, que promovam atividades significativas de aprendizagem, enfim, que promovam o 

desenvolvimento de novas competências necessárias ao campo de ação. 

Este trabalho vai se basear no construcionismo de Papert como referencial teórico que 

vai orientar a criação e a aplicação do produto educacional na sala de aula. 
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5 CONTEÚDOS DE FÍSICA ABORDADOS  

 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

 

O estudo da mecânica é a ignição do conhecimento de Física no ensino médio, sendo 

que primeiramente o contato é dado pelo tema de cinemática que é um ramo da mecânica que 

tem por finalidade o estudo descritivo dos movimentos em geral que envolve os movimentos 

dos corpos macroscópicos desconsiderando as causas destes fenômenos. Todavia ao se ter o 

propósito de análise das causas dos movimentos é necessário lidar com a dinâmica.  

O presente capítulo vai abordar os temas de mecânica, que serão trabalhados no produto 

educacional por meio de simulações através do software Interactive Physics. Alguns exemplos 

são: coordenadas, vetores, velocidades, aceleração, forças, atrito, no qual isto será exposto com 

auxílio de variados exemplos que integram desde simuladores padrões aos jogos de videogame, 

visto que o foco central do trabalho é apresentar uma alternativa pedagógica destes temas 

envolvendo um software que tem o poder de abstrair e simular uma realidade. Poderá vir a ser 

interessante desenvolver as habilidades da mecânica, mediante a visualização da Física presente 

nas tecnologias de primeiro mundo utilizadas em softwares interativos. 

 

 

5.2 CINEMÁTICA 

 

 Cinemática é um ramo da mecânica que descreve o movimento dos corpos, sem se 

preocupar com as causas de tais movimentos. Um exemplo claro disto pode ser identificado na 

Ilustração 5.1. 

 

Ilustração 5.1 – Corpos 

em queda 

 

Fonte: Almeida, B.G. 
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Um objeto ao ser solto pela mão de uma pessoa tende a cair, dito isto, analisaremos este 

movimento de queda de diversas maneiras, empregando princípios de Física clássica, sem 

abordar as causas deste movimento, observe como o menino da figura acima questiona-se do 

motivo de seu objeto ter caído, em outras palavras, diremos que será analisado o movimento 

em si, e posteriormente são realizadas as análises Físicas considerando a pergunta feita pelo 

menino. 

 

 

5.3 MOVIMENTO E REFERÊNCIA 

 

“A nossa natureza consiste em movimento; o repouso completo é a morte.” (Pascal, 

1961, Pensamento 129). Este pensamento do físico francês Blaise Pascal expõe uma ideia, 

dando a entender que tudo está em movimento! Tal afirmação é também uma boa maneira de 

iniciar uma discussão sobre o que é movimento, e se de fato tudo pode estar desempenhando 

tal fenômeno, pois eventualmente nos deparamos com certos corpos não aparentam de fato estar 

se movimentando.  

A Ilustração 5.2 mostra que, os passageiros que estão dentro de um ônibus que trafega 

por uma pista, são observados pelo motorista, e ele tem a convicção que o cinto de segurança 

faz com que todos fiquem imóveis em suas posições. A análise feita do movimento dos 

passageiros por outro observador traz uma nova perspectiva, pois uma pessoa que está fora do 

ônibus em repouso em uma parada de ônibus observar tais passageiros, eles estarão se 

movimentando com a mesma rapidez do ônibus, logo, para cada observador o passageiro estará 

sendo observado de uma maneira particular, e isso implica em um conceito importante chamado 

referencial. Assim, cada um tem seu ponto de vista de um movimento em questão. 

 

Ilustração 5.2 – Movimentos relativos 

 
Fonte: Almeida, B.G. 
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 Referencial é analisado em relação a um ou conjunto de corpos em relação ao qual são 

determinadas as localizações de outros corpos, descrevendo assim o movimento. Repare na 

adoção de um referencial bidimensional de coordenadas x e y no ponto central da cidade de Ji-

Paraná, que está exposto com a cor branca na foto de satélite, segundo a Ilustração 5.3. 

 

Ilustração 5.3 – Diferentes referenciais 

 
Fonte: Montagem em imagem do Google maps 

 

Ele pode ser adotado aleatoriamente em qualquer ponto, tendo como seu propósito, servir 

de referência para medições de distâncias que corpos ou lugares têm a partir dele, sendo que 

todos estes serão considerados como pontos materiais, visto que eles têm uma dimensão muito 

menor que a utilizada pelo sistema de coordenadas.  

Para exemplificar imagine dois carros.  

• A, que sai da cidade de Ji-Paraná seguindo caminho pela BR-364 com sentido a 

cidade de Presidente Médici; 

• B, que também deseja chegar à Presidente Médici a partir de Ji-Paraná, mediante 

um caminho alternativo, seguindo pela RO-135. 

Ambos os carros sendo considerados como pontos materiais, irão se mover em relação 

a referencial escolhido, e isso irá suceder mediante uma variação da posição ao longo do tempo, 

sendo esta a definição de movimento. 
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5.4 MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORME  

 

Neste caso específico de movimento, corpos se deslocam através de comprimentos 

iguais em intervalos também iguais, resultando em uma velocidade escalar constante. Para a 

definição deste conceito, dois casos particulares importantes de encontrar a velocidade são 

considerados. 

Primeiramente, velocidade média de um corpo é a razão entre o espaço percorrido pelo 

corpo em um tempo durante o qual ele se moveu. 

 

𝑉𝑚 =
Δx

Δt
   (5.1) 

 

𝑉𝑚 =
𝑥𝑓 − 𝑥𝑖

𝑡𝑓 − 𝑡𝑖
   (5.2) 

 

A velocidade tem a unidade em m/s (metros por segundo) no S.I, embora comumente 

utiliza-se a unidade em km/h (quilômetros por hora). 

Na definição anterior x é o intervalo de espaço percorrido e t o intervalo de tempo. 

Sendo que delta ( ) é uma letra grega usada para representar a variação de uma grandeza Física, 

ou seja, a diferença entre o valor final f e o inicial i. 

Assim o movimento retilíneo e uniforme é o movimento no qual a velocidade é 

constante durante o movimento. Neste caso, a posição do móvel varia linearmente com o tempo. 

Entretanto, o valor expresso será como propriamente dito é, uma média, logo, isto não 

significará de imediato que o corpo sempre se movimentou com a mesma velocidade, pois ele 

poderá ter por exemplo parado por um determinado tempo e depois seguido adiante, ou mesmo 

alterar seus valores nos mais diversos possíveis. Diante disto, é inserido o conceito de 

velocidade instantânea, no qual no limite de intervalos de tempo cada vez menores obtém-se a 

velocidade instantânea. 

 

𝑣(𝑡) =  lim
Δt→0

=
Δ𝑥

Δ𝑡
   (5.3) 

 

𝑣 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
  (5.4) 
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O circuito de automobilismo de Interlagos (Ilustração 5.4) é um excelente local para 

entender este conceito. Alguns pilotos necessitam de passar pelo Pit Stop, que é o local onde se 

encontram as equipes e seus mecânicos, para que durante a corrida os pilotos possam trocar de 

pneus e fazer o reabastecimento de combustível dos seus veículos, como também para uma 

eventual punição. 

 

Ilustração 5.4 – Pitstop da pista de Interlagos 

 
Fonte: Montagem em imagem do Google Maps 

 

A Ilustração 5.5 mostra uma sequência de fotos, onde um carro percorre todo o trajeto 

do Pit Lane. Observe como a velocidade do carro de 80 km/h não se modifica com o passar do 

tempo.      

 

Ilustração 5.5 – Movimento em velocidade escalar constante 

 
Fonte: Capturas de imagem no modo retrato do jogo Gran Turismo Sport 

 

Logo, a velocidade média do carro neste caso sempre foi a mesma e coincide com todas 

as velocidades instantâneas durante o seu trajeto. No total, são necessários 12 segundos para 

percorrer o Pit Lane a 80km/h, sendo agora possível estimar o comprimento total pela equação 

do MRU. 
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𝑣𝑚 =
𝑥𝑓 − 𝑥𝑖

𝑡𝑓 − 𝑡𝑖
   (5.5) 

 

que resulta em 

 

𝑥 = 𝑥𝑖 + 𝑣𝑚. 𝑡  (5.6) 

 

Na representação gráfica, o valor de 80 km/h fora dividido por 3,6, resultando na 

conversão para 22,22 m/s.  É usado o fator 3,6 porque em 1 hora tem 3600 segundos e 1 km é 

igual a 1000 metros. 

Conforme o corpo se movimenta, as posições em função do tempo são registradas nas 

ilustrações 5.6 e 5.7. 

 
Ilustração 5.6 – Dados da posição em função do tempo 

 
Fonte: Coleta de dados 

 

Ilustração 5.7 – Representação de x(m) x t(s) do 

movimento retilíneo uniforme 

 
Fonte: Montagem em Interactive Physics 

 

Graficamente o MRU pode ser representado das seguintes maneiras: 

Na Ilustração 5.8, representada por um gráfico de (posição x tempo) temos o movimento 

do corpo durante 8 segundos em velocidade constante, no qual esta velocidade é positiva. 

 

 

x(m) 0 22,22 44,44 66,66 88,88 111,1 133,3 155,5 177,8 200 222,2 244,4 266,6

t(s) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Ilustração 5.8 – Representação de x(m) x t(s), 

velocidade positiva, do movimento retilíneo 

uniforme 

 
Fonte: Montagem em Interactive Physics 

 

Na Ilustração 5.9, representada por um gráfico de (posição x tempo) temos o movimento 

do corpo durante 8 segundos em velocidade constante, porém, negativa. 

 
Ilustração 5.9 – Representação de x(m) x t(s), 

velocidade negativa, do movimento retilíneo 

uniforme 

 
Fonte: Montagem em Interactive Physics 

 

Na Ilustração 5.10, representada por um gráfico de (velocidade x tempo) temos o 

movimento do corpo durante 8 segundos em velocidade constante. 

 

Ilustração 5.10 – Representação de vx(m/s) x t(s) 

do movimento retilíneo uniforme 

 
 Fonte: Montagem em Interactive Physics 
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Importante destacar alguns pontos: 

• Ao se tomar referência do plano cartesiano, o corpo pode se movimentar em 

ambos os eixos x ou y, embora na maioria dos casos, problemas envolvendo 

MRU sejam trabalhados na horizontal pelo eixo x.  

• A inclinação da reta para cima representará um movimento progressivo, e para 

baixo será um movimento retrógrado. 

• Quanto à orientação do movimento do corpo, se ele se movimentar no mesmo 

sentido da orientação da trajetória, como visto na figura abaixo, seu movimento 

é chamado de progressivo. 

 

Ilustração 5.11 – Sentido do movimento progressivo 

 
Fonte: Montagem em Interactive Physics 

 

De maneira oposta, se o movimento do corpo for contrário ao sentido da trajetória tem-

se um movimento retrógrado. 

 

Ilustração 5.12 – Sentido do movimento retrógrado 

 
Fonte: Montagem em Interactive Physics 

 

 

5.5 MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORMEMENTE VARIADO  

 

Neste tipo de movimento o corpo deixa de ser analisado pelo aspecto de uniformidade 

em sua velocidade, logo, um novo conceito será abordado: o conceito de aceleração, que é taxa 

de variação temporal de velocidade na qual um corpo tem em função do tempo decorrido. 
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𝑎𝑚 =
Δ𝑣

Δ𝑡
   (5.7) 

 

𝑎𝑚 =
𝑣𝑓 − 𝑣𝑖

𝑡𝑓 − 𝑡𝑖
   (5.8) 

 

onde v refere-se à variação de velocidade que ocorreu, enquanto t refere-se ao intervalo de 

tempo correspondente. A aceleração tem a unidade em m/s² (metros por segundo ao quadrado) 

no S.I. 

De modo análogo à velocidade instantânea, o termo aceleração instantânea também está 

presente, neste caso referindo-se à derivada da velocidade. 

 

𝑎 =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
   (5.9) 

 

𝑎(𝑡) =  lim
Δt→0

=
Δ𝑣

Δ𝑡
   (5.10) 

 

O movimento uniformemente variado (MUV) é definido como todo movimento no qual 

a aceleração é constante. Neste caso, a velocidade varia linearmente com relação ao tempo. 

 

Graficamente o MRUV pode ser representado das seguintes maneiras: 

Na Ilustração 5.13 há uma representação do eixo vertical das posições em (y) pelo tempo 

(t), no qual é observado uma curva para cima na primeira metade, e para baixo na segunda 

metade, representando velocidades positivas e negativas, respectivamente. 

 

Ilustração 5.13 – Representação de y(m) x t(s) com 

vo>0 do movimento retilíneo uniformemente variado  

 
Fonte: Montagem em Interactive Physics 
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Até a metade do tempo total de movimento, 5 segundos, o corpo aumentou os valores 

de sua posição conforme o tempo passou, porém com o valor da velocidade diminuindo ao 

longo do tempo (movimento retardado). Neste caso teremos então um movimento dito 

progressivo e retardado. Na segunda metade do tempo, 5 segundos até os 10 segundos, o corpo 

foi diminuindo os valores de sua posição conforme o tempo passou com a intensidade de sua 

velocidade aumentando ao longo do tempo (movimento acelerado), teremos então um 

movimento retrógrado e acelerado. 

Na Ilustração 5.14 há uma representação do eixo vertical das posições em (y) pelo tempo 

(t), no qual é observado uma curva para baixo na primeira metade, e para cima na segunda 

metade, representando velocidades negativas e positivas, respectivamente. 

 

Ilustração 5.14 – Representação de y(m) x t(s) com 

vo<0 do movimento retilíneo uniformemente variado  

 
Fonte: Montagem em Interactive Physics 

 

Até a metade do tempo total de movimento, 5 segundos, o corpo diminuiu os valores de 

sua posição e diminuindo a sua velocidade conforme o tempo passou, teremos então um 

movimento dito retrógrado e retardado. Na segunda metade do tempo, 5 segundos até os 10 

segundos, o corpo foi aumentando os valores de sua posição e aumentando o valor da sua 

velocidade conforme o tempo passou. Assim, teremos um movimento progressivo e acelerado. 

 

Ilustração 5.15 – Representação de vy(m/s) x t(s) do 

movimento retilíneo uniformemente variado  

 
Fonte: Montagem em Interactive Physics 
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O gráfico da Ilustração 5.15 apresenta duas propriedades: 

O valor da aceleração escalar é numericamente à tangente do ângulo determinado pela 

curva com o eixo dos tempos: 

 

|𝑎| = 𝑡𝑔θ =
Δv

Δt
    (5.11) 

 

O valor da variação da posição do corpo em um determinado intervalo de tempo é 

numericamente ao valor da área delimitada pela curva da velocidade com o eixo dos tempos. 

 

Δs = área A   (5.12) 

 

Na Ilustração 5.16 há uma representação do eixo vertical da aceleração (Ay) pelo tempo 

(t) de 10 segundos. O valor da área delimitada pela curva com eixos dos tempos é 

numericamente igual à variação da velocidade do móvel no intervalo de tempo considerado. 

 

 

Ilustração 5.16 – Representação de ay(m/s²) x t(s) do 

movimento retilíneo uniformemente variado  

 
Fonte: Montagem em Interactive Physics 

 

• Área acima do eixo do tempo → Δv > 0 

• Área abaixo do eixo do tempo → Δv < 0 

 

 

5.6 LANÇAMENTO OBLÍQUO 

 

O lançamento oblíquo sucede quando um corpo é disparado a partir do chão e forma um 

determinado ângulo em relação à horizontal numa região próxima da superfície terrestre na 
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ausência da resistência do ar. Neste tipo de movimento a resultante da trajetória parabólica é 

analisado pela composição de um MRU na direção x, de velocidade vx, com um movimento de 

lançamento vertical em relação ao eixo y, de velocidade variável vy segundo MRUV. 

A decomposição da velocidade inicial é realizada a partir de: 

 

𝑣𝑥 = 𝑣 cos θ    (5.13) 

 

𝑣𝑦 = 𝑣 sin θ    (5.14) 

 

Observe o comportamento do movimento oblíquo representado na Ilustração 5.17. A 

lupa revela a decomposição que há da velocidade entre os eixos x e y. 

 

Ilustração 5.17 – Decomposição do vetor velocidade |v| em vx e vy 

 
Fonte: Montagem em Interactive Physics 

 

Trigonometricamente, temos: 

 

|𝑣|2 = 𝑣𝑥
2 + 𝑣𝑦

2   (5.15) 

 

O lançamento oblíquo é composto então de um movimento uniforme na direção 

horizontal e de um movimento uniformemente variado na direção vertical tendo como 

aceleração a aceleração da gravidade local. 
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5.7 FORÇAS DE ATRITO 

 

Em corridas de automobilismo é comum a troca de pneus, isto ocorre tanto pelo desgaste 

quanto por motivos meteorológicos. A Ilustração 5.18 apresenta o circuito de Bristol Motor 

Speedway. É importante saber quais pneus usar em cada momento devido uma grandeza Física 

envolvida, o atrito. 

 

Ilustração 5.18 – Pista de automobilismo oval de Bristol Motor Speedway 

 
Fonte: Montagem em Google maps 

 

Conforme Halliday et.al (2012, pg.133), quando uma força F aplicada a um corpo tende 

a desliza-lo ao longo de uma superfície, uma força de atrito é exercida pela superfície sobre o 

corpo. A força de atrito é paralela à superfície e está dirigida de modo a se opor ao deslizamento. 

Esta força é devida às ligações de contato entre o corpo e a superfície. 

Quando se pisa no acelerador de uma vez, o carro tende a sair depressa do lugar onde 

ele estava parado, é aí que entra a derrapagem, um termo adotado quando os pneus de um carro 

começam a se deslizar de maneira descontrolada por falta de atrito sobre a superfície na qual 

ele está. 

Diversas irregularidades microscópicas existem nas superfícies. Nossos pais nos 

ensinam que é muito importante andar sempre calçados, pois eles são feitos com superfícies 

inferiores de borracha que por sua vez, possui uma alta propriedade de atrito com os diversos 

tipos de superfícies, evitando deslizes descontrolados como mencionado anteriormente. Logo, 

se ao estar dentro de um banheiro com água cobrindo superficialmente o chão, é indispensável 

o uso de chinelos de borracha. Analogamente, no caso de uma corrida automobilística em 

situação climática de chuva, a troca dos pneus para este tipo de superfície específica, até o 

próprio fato de andar para frente é explicado por este conceito, pois há uma força que atua em 

conjunto em questão das superfícies de contato. 
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Conforme Yamamoto e Kazuhito (2013, pg.185), o atrito decorre da interação entre 

superfícies, no qual pode-se analisar do ponto de vista mecânico e também atômico. 

 

Ilustração 5.19 – Força de atrito 

 
Fonte: Montagem em Interactive Physics 

 

Na análise do comportamento da força de atrito, considera-se três etapas distintas. 

I. Repouso: nesta fase a força de atrito é denominada força de atrito estática e seu 

módulo será igual ao da força solicitante F. 

 

𝑓𝑎𝑡 = 𝐹    (5.16) 

 

II. Iminência de movimento: quando o corpo se prepara para iniciar o movimento, 

a força de atrito será máxima e seu módulo é dado por: 

 

𝑓𝑎𝑡 𝑒𝑠𝑡 =  μ
𝑒

𝑁     (5.17) 

 

onde:  = coeficiente de atrito estático e  = Força de reação normal 

 

III. Movimento: quando o corpo entre em movimento a intensidade da força de 

atrito é constante e igual a: 

 

𝑓𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑛 =  μ
𝑑

𝑁     (5.18) 

 

onde:  = coeficiente de atrito estático e  = Força de reação normal 

 

Este conceito é representado na Ilustração 5.20 pelos contatos dos pneus de um carro 

com diversas superfícies. No asfalto o contato de pneu proporciona ao carro aderência. Na zebra 

a irregularidade presente na superfície é tão maior que emprega nos pneus uma força que o faz 

desacelerar bruscamente, impedindo que o carro perca o controle caso tenha velocidade 
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excessiva em uma curva, ou mesmo saia da pista. Já na grama, a superfície lisa não oferece uma 

união estável ao fazer par com os pneus, provocando diversas derrapagens. 

 

Ilustração 5.20 – Irregularidades em superfícies feitas de asfalto, concreto e grama 

 
Fonte: Capturas de imagem no modo retrato do jogo Gran Turismo Sport 

 

 

5.8 PLANO INCLINADO 

 

No estudo do plano inclinado é fundamental observar que, a direção da força peso não 

acompanha a inclinação do plano, mas permanece vertical, enquanto que a força normal é 

perpendicular ao mesmo. Em virtude disto a força peso causa dois efeitos distintos: pressiona 

o corpo contra o apoio (assim como nos planos horizontais) e tende a acelerar o bloco pelo 

plano. 

Para melhor relacionar estes efeitos às suas forças causadoras, a força peso é decomposta 

em duas componentes, de acordo com a Ilustração 5.21. 

• a componente tangencial ao plano (Fx), que acelera o corpo pelo plano;  

• a componente normal ao plano (Fy), que apoia o corpo contra o plano. 

 

Ilustração 5.21 – Plano inclinado 

 
Fonte: Física para universitários, vol 1 

 

𝐹𝑥 = 𝑚𝑔. 𝑠𝑖𝑛θ    (5.19) 

𝐹𝑦 = 𝑚𝑔. 𝑐𝑜𝑠θ    (5.20) 
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Logo, os módulos das componentes são calculados em função do peso (mg) dado pela 

massa em produto com a aceleração gravitacional, e do ângulo de inclinação do plano. 
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6 DESCRIÇÃO DO PRODUTO E DE SEU DESENVOLVIMENTO 

 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

 

Já era um projeto de longa data, no qual, este trabalho nasceu da vontade de contribuição 

com o ensino de Física, sendo possível sua concretização com o surgimento do MNPEF.  O 

foco é voltado para um ensino de Física alternativo ao abordado no dia a dia da sala de aula, 

pois até momento deste trabalho, à notória desconexão que os professores ainda possuem com 

seus alunos tem se consolidado, findando em desinteresse e acabando com a beleza que a Física 

pode proporcionar. Tal realidade é associada a muitos fatores, que vão desde à alta carga horária 

exercida pelos professores semanalmente, até aos poucos, quase nulos incentivos a sua 

qualificação, dado que é ineficaz a tentativa de se progredir encontrando-se a níveis de grande 

exaustão Física e mental. 

O produto educacional será constituído por um manual de aplicações experimentais 

virtuais (simulações computacionais interativas) na área de Mecânica construídas dentro do 

software Interactive Physics, conforme descrito pelo desenvolvedor do software:  

Torna-se mais fácil observar, descobrir e explorar o mundo físico através de simulação 

emocionante. Este programa fácil de usar irá apoiar os tópicos mais básicos para 

complexos em ciência tecnologia engenharia e matemática. (Design Simulation 

Technologies, 2016) 

 

Além disto, este produto também será constituído por um conjunto de roteiros de aula 

contendo sugestões destas aplicações em sala de aula de problemas em mecânica que estão 

abordados no manual.  

Além do fim pedagógico deste produto, ele também permitirá os professores ampliarem 

o seu embasamento teórico-prático na área de tecnologias de informação e comunicação 

aplicadas ao ensino de Física. 

Desta forma, dentro do referencial construcionista de Papert, este produto educacional 

proporcionará uma abordagem de problemas na área de Mecânica. Por exemplo, MU, MUV, 

dinâmica do plano inclinado e forças de atrito de forma interativa através do software 

Interactive Physics. Temas estes que poderão contribuir tanto no processo de ensino 

aprendizagem de Física no ensino médio de forma contextualizada e significativa, como 

também proporcionar uma ajuda no trabalho do professor, ao oferecer aplicações já 

desenvolvidas através do referido software, bem como roteiros de aula de como aplicar estas 

simulações nas aulas de Física do ensino médio. 
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O produto educacional está colocado nos apêndices B a E desta dissertação. 

Assim, o produto é formado por diversos tutoriais que farão o aluno construir seu 

conhecimento através de atividades mediadas pelo professor, consistindo de: 

• Três roteiros de aula com assuntos que envolvem a mecânica do primeiro ano 

do ensino médio, por meio de tutoriais a serem desenvolvidos. Eles estão 

distribuídos em volumes, onde os professores terão acesso a uma gama de 

simulações virtuais em mecânica prontas aliados a desafios a serem executados 

pelos alunos usando-se o software Interactive Physics. Será produzido também 

um conjunto de vídeos explicativos demonstrando os processos de construção 

passo a passo de todas as simulações trabalhadas, além de uma avaliação final;  

 

O desenvolvimento do produto educacional é composto pelos 4 volumes: 

 

VOLUME 1: PASSOS DE INÍCIO AO INTERACTIVE PHYSICS E MOVIMENTO 

RETILÍNEO UNIFORME E UNIFORMEMENTE VARIADO. 

VOLUME 2: LANÇAMENTO OBLÍQUO. 

VOLUME 3: PLANO INCLINADO COM E SEM ATRITO. 

VOLUME 4: AVALIAÇÃO NO IP (INTERACTIVE PHYSICS) 

 

 

6.2 SOBRE O INTERACTIVE PHYSICS 

 

 De acordo com a Design Simulation Technologies (2016), “Física interativa, em uma 

tradução simples para o português, é um software de propriedade da Design Simulation 

Technologies, uma empresa americana com sede na cidade de Canton, estado de Michigan, que 

comercializa e suporta produtos de software utilizados por estudantes, educadores e 

profissionais para aprender e ensinar princípios de Física e usar esses princípios para construir 

modelos virtuais de projetos mecânicos. Conforme descrição da empresa, o software tem o 

perfil de cooperar diretamente na docência por proporcionar uma instrução sobre princípios 

abstratos, através de suas ferramentas que permitem a modificação das propriedades da natureza 

presente na simulação, como a gravidade e a resistência do ar, ou até mesmo a massa e o tipo 

de material a ser usado. Diante disto, somente estas modificações a serem realizados 

experimentalmente no mundo real, já haveria um custo elevado para efetuar tais conclusões de 

um fenômeno. Logo, imagine, por exemplo, ter o poder de simular a gravidade lunar atuante 
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sobre os astronautas das missões Apollo por exemplo, a um custo mínimo. Ou seja, poderemos 

simular fenômenos de mecânica usando o software Interactive Physics. 

A Ilustração 6.1 expõe uma sátira em meio a um fato histórico, relacionado à 

compreensão de Galileu sobre a resistência do ar. 

 

Ilustração 6.1 – Sátira de astronautas questionando alto valor do 

investimento para comprovar a genialidade de Galileu. 

 
Fonte: Montagem foto NASA Apollo 11 gallery 

 

A interface deste software IP é fácil quanto à criação de objetos, intuitiva e agradável 

no que tange à operacionalização do sistema mecânico formado. Ele é similar ao software Paint, 

que é presente no sistema operacional Windows. Estas facilidades provêm da não necessidade 

de programação para realização de uma simulação, que porventura precisará de alteração em 

alguns valores em caixinhas de marcação, pois de resto quase tudo é realizado através do mouse. 

Ilustração 6.2 – Mouse essencial no trabalho com o IP 

 
Fonte: Montagem em Interactive Physics 

Para a criação do produto educacional foi utilizado a versão 9.0, sendo esta uma versão 

paga. Contemporâneo à produção deste trabalho existem duas versões do IP, uma é de uso 

individual, sendo que esta versão foi comprada para ser utilizada neste trabalho. Outra para ser 

utilizada em rede, sendo esta última para a sala de aula, logo, todas são versão 9.0, sendo a 
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método de liberação de licenças para uso de forma diferenciada apenas. Contudo, para 

aquisição, é necessário entrar em contato por e-mail com a empresa Design Simulation 

Technologies. O pagamento fora realizado referente a uma licença anual para 20 computadores 

via transação online PayPal, onde o pagamento é realizado com base do valor do produto em 

dólares, dito isto, fez-se necessário conversão cambial para reais, resultando-se na elevação 

brusca do valor final pago. É importante destacar o apoio que a empresa deu ao processo de 

desenvolvimento do produto educacional, resolvendo conceder gratuitamente uma unidade de 

licença vitalícia do software, assim como a autorização de publicação de imagens obtidas com 

o mesmo, no qual o termo de autorização se encontra no apêndice I. 

O site da empresa informa que também há disponibilidade de uma versão não paga de 

avaliação e/ou demonstração do IP. Para obtê-la, é necessário preencher um formulário de 

solicitação pelo site http://www.design-simulation.com/IP/demo.php que é enviado a um 

representante da empresa, que futuramente irá entrar em contato para determinar os parâmetros 

da avaliação. 

 

 

6.3 VOLUME 1: PASSOS DE INÍCIO AO INTERACTIVE PHYSICS – MOVIMENTO 

RETILÍNEO UNIFORME E UNIFORMEMENTE VARIADO 

 

6.3.1 Introdução 

 

O início do primeiro volume foi desenvolvido com reflexo ao não conhecimento do 

software por parte da maioria dos alunos, tendo em vista que ele é um software contemporâneo, 

mas não é popular nem no ensino nem fora dele, portanto este volume é composto de 

explicações das ferramentas passo a passo e dos locais onde se encontram as mesmas, sendo de 

suma importância para o desenvolvimento de todo o processo de aplicação do produto 

educacional. Assim através destas instruções os professores poderão tanto aprender caso não o 

conheça, assim como instruir aos alunos os primeiros passos de manipulação. A intenção aqui 

é de familiarizar os professores e alunos com o software, mediante explicações detalhadas das 

ferramentas básicas que são fornecidas. 

Estará inserido nestes primeiros passos de trabalho a dimensão pragmática de Papert, na 

qual o aluno poderá de início aprender algo útil imediatamente, ou seja, aprendendo fazendo, 

não dando brechas para gerar desinteresse e despertando-o para curiosidade do software em si, 

como pelo que estará por vir no trabalho adiante. 
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A Ilustração 6.3 expõe a capa do primeiro volume do produto educacional. 

 

Ilustração 6.3 – Capa do Volume 1 

 
Fonte: Almeida, B.G. 

 

Estão presentes inicialmente nesse tutorial, a explicação da importância da área de 

trabalho, que embora inicialmente esteja vazia ao se abrir o software, há necessidade de 

adicionar alguns incrementos para a criação da simulação. 

As linhas de grade têm importante função na criação dos objetos por toda a área de 

trabalho, inicialmente são adicionadas réguas verticais e horizontal, e linhas de grade, pois os 

objetos são criados de forma geométrica. São úteis também na orientação do posicionamento 

destes através dos eixos cartesianos x e y e suas coordenadas, servindo como adoção de um 

referencial, conforme a Ilustração 6.4. 

Ilustração 6.4 – Linhas de grade 

 
Fonte: Montagem em Interactive Physics 

Adiante, é instruído às potencialidades de criação dos corpos. Na área de trabalho 

formam construídos alguns corpos que são permitidos com formatos geométricos, em virtude 

de serem os mais utilizados. 
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A Ilustração 6.5 expõe algumas das figuras geométricas possíveis de serem criadas com 

o software. 

 

Ilustração 6.5 – Figuras geométricas no IP 

 
Fonte: Recorte do Interactive Physics 

 

Eventualmente, para a execução de uma simulação alguns corpos necessitarão estar de 

maneira inclinada em conjunto com a superfície na qual ele está inserido. Para isto, se faz 

necessário trabalhar com modificações na propriedade θ do corpo.  

Em clique duplo sobre qualquer corpo criado aparecerá as propriedades, o θ estará na 3ª 

opção. Onde 180º equivale a π, e X° equivale a Xrad.   

A Ilustração 6.6 expõe três retângulos. Da esquerda para a direita, a inclinação em 

radianos com valor zero, um valor positivo, e um valor negativo. 

O item que também está incluso nesta seção é a âncora, que serve para a função 

específica de fixar o objeto na área de trabalho, isto resultará em um objeto imóvel que não irá 

sair de sua coordenada independentemente de quaisquer alterações feitas na natureza da 

simulação que veremos no passo-projeto a seguir, tampouco a qualquer colisão que possa 

eventualmente ocorrer. 

Ilustração 6.6 – Ângulo nas propriedades dos corpos 

 
Fonte: Montagem em Interactive Physics 

A alteração da natureza é um dos pontos mais interessantes presentes no software. Será 

demonstrado que é possível com um clique, alterar a gravidade presente na simulação para outra 

com o valor que desejar, ou retirar qualquer força resistiva que exista, nada mais além disto. 
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Pode parecer vago ao aluno de início, a não exposição do que acontecerá aos corpos se ele 

alterar a natureza de sua simulação, aumentando ou diminuindo valores, retirando ou inserindo 

grandezas Físicas. E isto tem um propósito, que faz parte da identidade do produto de promover 

a curiosidade do aluno, sendo descrito somente a importância da visualização do abstrato que é 

possível realizar com tais mudanças. Como diz o ditado brasileiro, ele vai ter que: “pagar para 

ver”, ou em nosso caso: “clicar e modificar para ver” usando assim as ideias do construcionismo 

de Papert. 

Na seção superior da área de trabalho, vista na Ilustração 6.5 (Mundo → Gravidade) 

teremos ajustes da gravidade, na qual podemos eliminá-la, ou inseri-la com o valor a desejar, 

observe a Ilustração 6.7 

 

Ilustração 6.7 – Propriedades da gravidade e Resistência do Ar 

 
Fonte: Recorte do Interactive Physics 

 

A última parte de introdução ao software, trabalhará com a explicação de duas 

ferramentas: 

• A descrição das funcionalidades do fotógrafo existente, que é um aliado na observação 

da simulação, permitindo analisar fotos sequenciais conforme o decorrer do tempo. 

• Ferramenta de execução do experimento, que permite realizar o início e pausa da 

simulação, ao ritmo na qual ela queira. 

A partir de agora, com a adaptação de algumas das ferramentas disponíveis, já é possível 

um trabalho efetivo daqui para a frente, devido a premissa de que não haverá perda de tempo 

com instruções básicas ao desenvolvimento das simulações. 

 

 

6.3.2 Simulação 1.1 – Movimento Uniforme 

 

Neste momento será trabalho o tópico de movimento retilíneo e uniforme, onde tudo 

será feito no próprio software. É objetivo deixar claro que durante todo o processo de aplicação, 
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o professor irá fazê-lo junto aos alunos, do início ao final, até mesmo nos momentos de 

liberdade de criação de simulações através dos desafios. 

Foi elaborado um roteiro para execução da simulação, conforme segue: 

1. Alterações visuais 

Referente as inserções de linhas de grade, eixos cartesianos, cores etc. 

2. Criação de objetos 

Inserção de objetos como quadrados, círculos, polígonos. 

3. Modificações na natureza 

Alterações da gravidade, resistência do ar, atritos. 

4. Adição de vetores 

Setas que indicarão as magnitudes, direções e sentidos das forças, velocidades, 

acelerações. 

5. Inserção do fotógrafo 

Acompanhamento da simulação mediante fotografias sequenciais ao longo do 

movimento.  

6. Criação de gráficos 

Ferramenta para facilitar a análise e a interpretação de grandezas Físicas referentes a 

conjuntos de dados fornecidos através do movimento dos corpos. 

7. Execução 

Executar o movimento da simulação, checando eventuais erros de processamento.  

8. Análise 

Momento de verificar os dados, analisar o fenômeno e realizar conclusões. 

Após a conclusão destes passos é exposto uma imagem criada mediante print screen, 

representando o aspecto visual no qual a simulação irá ter, sendo ela utilizada como 

comparativo. 

O roteiro acima descrito servirá de base para a execução da simulação, embora ele será 

eventualmente modificado através de pré-execuções da simulação, afim de tornar a aplicação 

mais minuciosa. Professores que eventualmente conheçam o software e desejem realizar 

simulações, poderão optar pela realização direta dos passos do roteiro para obter uma aplicação 

mais dinâmica.  

Na simulação em questão serão utilizados os materiais: 

• Quadrado 

• Retângulo 
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Tais elementos serão inseridos com as ferramentas de criação, onde o quadrado será um 

bloco feito de material qualquer que estará sobre uma superfície representada pelo retângulo. 

Quadrado será o corpo que se movimentará, a diferença básica a ser notada aqui é que, o único 

fator até o momento que define quem é quem para o software, se deve ao fato que o retângulo 

estará preso à área de trabalho com a âncora de fixação, e isto o impedirá de se movimentar, ou 

seja, o quadrado pode vir a se movimentar, porém a questão é: se movimentar de que maneira? 

No momento de alterar a natureza, será instruído a retirada da gravidade e a resistência 

do ar, realizado através da seção superior (Mundo → Resistência do Ar), conforme Ilustração 

6.5 e 6.7, podemos também eliminar este tipo de resistência ou inserir um valor desejado, pois 

as implicações devido a tais fatores serão trabalhas no próximo volume deste produto. É notado 

aqui, que devido a retirada da gravidade, não fará diferença na análise da simulação à presença 

de uma superfície, pois inexistirão forças de atrito, logo, ela será criada somente por uma 

questão estética, visto que se não é de objetivo analisar um bloco que movimentasse flutuando 

por um ambiente vazio. 

O movimento do bloco será efetuado mediante inserção de um vetor velocidade, que a 

partir de agora é representado por uma seta saindo do centro do bloco. A partir de então o 

software promoverá ao bloco uma velocidade constante referente ao valor atribuído. 

Com duplo clique sobre o quadrado aparecerá a janela (Propriedades), nela iremos 

inserir em Vx que representa a velocidade do neste eixo do plano cartesiano. A partir de agora 

é possível observar um vetor de cor verde saindo do centro do bloco, que permanecerá nesta 

cor momentaneamente até que a janela propriedades seja fechada, ficando então com cor azul. 

Com base no valor da velocidade inserida, maior será proporcionalmente o tamanho do vetor 

exposto na simulação. 

O próximo passo, será inserido a ferramenta disposta seção superior em (Mundo → 

Rasto), pode-se escolher um valor a desejar de número de molduras, e isto seria um fotógrafo 

que irá tirar uma foto a cada número de molduras definido. 

Ao clicar no botão superior (Executar), o bloco irá desempenhar movimento à 

velocidade constante, segundo a Ilustração 6.8. 

Ilustração 6.8 – Bloco movimentando-se a velocidade constante 

 
Fonte: Recorte do Interactive Physics 
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Após o desenvolvimento prévio desta simulação, fora pensado a aplicação de três 

perguntas direcionadas aos alunos, sobre quais são suas observações pessoais quanto à 

simulação, se houve alteração na velocidade do bloco, e um breve teste a saber sobre qual será 

a distância percorrida pelo bloco em um dado intervalo de tempo. Tais informações ajudarão o 

professor a identificar se os alunos estão acompanhando o desenvolvimento da aula, assim 

como sanar de imediato eventuais dúvidas, sejam elas sobre a Física aplicada ou sobre manuseio 

do software. 

No próximo passo irão ser inseridos gráficos para a análise do movimento, velocidade 

e aceleração do bloco, no qual cada um destes irá conter informações que ajudarão na 

interpretação do movimento do corpo. Inicialmente eles são criados em lugares aleatórios pela 

área de trabalho, dito isto, é aconselhável que eles sejam ajustados tanto em seu tamanho como 

em posição, para não se sobreporem sobre os objetos que se movimentarão na simulação.  

A criação de cada gráfico é feita individualmente, e é realizada ao dar clique simples no 

bloco, e então iremos clicar no menu (Medida), (Ilustração 6.5), e adicionar os itens (posição 

X, velocidade X, e aceleração X), um por vez. Porém, para gráfico para ter o aspecto abaixo 

precisa de um pequeno ajuste, bastando apenas clicar na seta branca no canto superior esquerdo 

algumas vezes, pois o gráfico tem 3 tipos de visualizações, por barras, valores, e cartesiano, no 

mais pode-se escolher o que for preferível. Observe a ilustração 6.9. 

Ilustração 6.9 – Gráficos de posição, velocidade, e aceleração do MRU no IP 

 
Fonte: Recorte do Interactive Physics 

 

Após a inserção e análise dos gráficos é proposto que o professor realize perguntas de 

forma a questionar os alunos sobre seus entendimentos, e após isto finalizar a simulação com 

informações da Física envolvida na mesma. Este será um rito que será feito ao final de todas as 

simulações, visando proporcionar ao professor um feedback do andamento das aplicações. 

Visando a aprendizagem segundo o construcionismo, será proposto um desafio ao 

aprendiz. 
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6.3.3 Desafios 1 – Faça Você Mesmo! 

 

Com intuito de tornar o ambiente construcionista, os alunos, trabalhando em grupos, são 

desafiados a colocarem a “mão na massa”, desta vez por meio de determinada liberdade para 

criarem sua própria simulação embasada no conteúdo até agora trabalhado. Neste momento o 

produto educacional descreve apenas um exemplo de como deverá isto será feito, servindo 

ponto norteador para a criação da simulação. 

A dimensão sintática, semântica e social de Papert estarão presentes em todos os 

desafios presentes do produto, pois promoverão a criação e interação dos alunos com objetos 

abstraídos para o software em sua simulação, como interação entre os alunos compartilhando 

informações adquiridas por seu próprio estímulo. 

 

 

6.3.4 Simulação 1.2 – Movimento Uniformemente Variado 

 

Esta nova simulação é similar a anterior em seu início de desenvolvimento, quanto à 

inserção de linhas de grade, eixos cartesianos e régua, diferindo apenas no tipo de objeto a ser 

posto em movimento e sua posição inicial, visto que será trabalho neste caso um movimento 

que ocorre no eixo cartesiano y. 

O objeto em questão será uma bola/círculo que ficará a uma altura de um solo a ser 

criado no eixo x, sempre lembrando que, o software conseguirá interpretar quem é quem na 

simulação através da inserção da âncora no solo, que obviamente não se movimenta durante a 

execução, e assim perdurará por todas as futuras simulações. Observe a Ilustração 6.10. 

O próximo passo será algo interessante: Primeiramente a inserção da aceleração 

gravitacional terrestre, opção que está disponível na seção Mundo. Na seção superior (Mundo 

→ Gravidade) teremos ajustes da gravidade, na qual podemos inserir o valor de 9,81m/s². Ela 

fará com que a bola acelere com o valor de 9,81 m/s², aumentando sua velocidade a este módulo. 

Porém, antes de qualquer execução para verificação de tal afirmativa, é necessário eliminar a 

resistência do ar presente na simulação, visto que ela interferiria no valor da aceleração de 9,81 

m/s² com o passar do tempo. De imediato o professor se encarregará de não revelar tais 

ocorrências Físicas, deixando a encargo dos alunos descobri-los mediante a observação 

individual a ser realizada logo mais. 

O próximo passo visa a análise do movimento da bola até o momento em que ela chega 

ao solo, mediante ajuda do fotógrafo, gráficos e cronômetro. Para inserir o cronômetro clica-se 
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em (Medida → Tempo). A imagem obtida após a inserção das ferramentas é rica em 

informações, que serão debatidas entre professores e alunos. 

 

Ilustração 6.10 – Gráficos de posição, velocidade 

e aceleração do MRUV no IP 

 
Fonte: Recorde do Interactive Physics 

 

Para o debate proposto, foi criado questões direcionadas para os alunos, no qual o 

professor terá a oportunidade de verificar se eles são capazes de assimilar tanto os fenômenos 

físicos presente nesta simulação, quanto observar as diferenças observadas em relação à 

simulação anterior. 

 

 

6.3.5 Exercícios 

 

Foram elaborados exercícios para fixação do conteúdo deste primeiro estágio, no qual 

o roteiro de aplicação não se altera, tendo-se pequenas alterações.  

Para instigar o aluno a pensar sobre a simulação em que está trabalhando, o autor deste 

trabalho teve uma ideia complementar, na qual foi eliminado uma instrução de criação da 

simulação, que se refere a eliminar a aceleração gravitacional. Logo, durante a execução, quem 

não houver retirado esta aceleração, irá estar observando um desempenho diferente do corpo 

do qual fora explicado pelo professor anteriormente. Por fim, a intenção aqui, é a do aluno 

poder analisar, investigar e chegar a conclusões mediante suas próprias destrezas, sendo que o 

professor tão somente intermediará a produção e execução da simulação. 
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6.4 VOLUME 2: LANÇAMENTO OBLÍQUO 

 

6.4.1 Introdução 

 

O segundo volume irá trabalhar com o lançamento oblíquo, no qual serão novamente 

utilizados os métodos passo a passo para conduzir a construção e execução da simulação. Ele 

abrangerá uma análise conjunta dos dois movimentos trabalhados no volume 1.  

A Ilustração 6.11 expõe a capa do segundo volume do produto educacional. 

 

Ilustração 6.11 – Capa do Volume 2 

 
Fonte: Almeida, B.G. 

 

 

6.4.2 Simulação 2.1 – Caixote Voador 

 

A criação de um caixote é realizada mediante ferramentas de criação de objetos, 

bastando apenas, dar um clique com botão esquerdo do mouse, segurando-o e arrastando pela 

tela. Também será criado um solo sendo criado referente a um grande retângulo, por sua vez 

fixado à tela com a âncora, tem-se a base para o início da simulação. 

Desta vez a velocidade a ser inserida sobre o caixote é realizada nos dois eixos, x e y, 

simultaneamente, isto é diferente do modo que era trabalhado até o momento, onde elas eram 

inseridas de maneira separada. Na simulação em questão, a velocidade do eixo y foi aumentada 

em 50% em relação ao eixo x, isto fará com que o caixote consiga atingir uma altura 

considerável para as análises, e isto é importante visto que em movimentos de pequeno 
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deslocamento os vetores que são adicionados acoplados a seus valores, conglomeram 

informações que ficam sobrepostas uma a outra.  

Por outro lado, não é aconselhável inserir altos valores de velocidade, pois o móvel 

poderá ultrapassar a margem visível na área de trabalho, e isto impossibilita o trabalho da 

ferramenta do fotógrafo, uma vez que, a barra de rolagem ao ser deslocada para poder 

acompanhar o móvel que sumiu da tela, simplesmente apaga todo o rasto produzido. A dica 

aqui é, sempre que possível realizar simulações com valores que não venham a ultrapassar as 

dimensões da tela. 

No momento já é possível obter uma visualização do movimento do caixote, e em 

conjunto a este primeiro contato, fora criado algumas questões a ser direcionada aos alunos. 

Agora, o quadrado será posto em movimento, para isto, com duplo clique sobre o 

quadrado iremos alterar o valor no menu propriedades em VX e VY, assim como ativar a 

gravidade local atuante na simulação como sendo a da terrestre, além de desprezar quaisquer 

forças resistivas que interfeririam na simulação, logo iremos eliminar a resistência do ar, 

bastando desativar tal função da seção (Mundo). 

Tem-se como objetivo que o aluno possa tentar observar tanto a inclinação pela qual 

passa o vetor velocidade à medida que o caixote sobe, quanto a não alteração na direção e 

sentido do vetor força gravitacional, em conjunto a isto fora produzido questões teóricas para 

auxiliar esta etapa, seguido de uma análise gráfica do comportamento da posição do caixote.  

Em segundo momento o vetor velocidade irá ser decomposto em Vx e Vy, e estará 

visível durante todo o movimento a partir de agora, e assim ter uma visão de como se 

comportam tais componentes de velocidade, como auxilio adjunto dos gráficos da velocidade 

que serão criados. 

A Ilustração 6.12 expõe as propriedades que são exibidas pelos vetores em um bloco. 

 

Ilustração 6.12 – Propriedades de exibição do vetor 

      
Fonte: Recorte do Interactive Physics 
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A Ilustração 6.13 expõe como se comportam os vetores de um bloco em movimento 

oblíquo. 

Ilustração 6.13 – Movimento oblíquo de bloco 

     
Fonte: Recorte do Interactive Physics 

 

Durante esta fase de aplicação, espera-se que os alunos já estejam inserindo alterações 

em suas próprias criações dentre as quais o simulador permite, tornando assim um ambiente 

construcionista de descoberta por parte dos alunos. 

Visando a aprendizagem segundo o construcionismo, serão propostos desafios e um 

jogo de bola ao cesto descritos a seguir. 

 

 

6.4.3 Desafios 2 – Faça Você Mesmo! 

 

 Neste volume os desafios são compostos primeiramente por uma simulação livre onde 

o aluno terá total liberdade de criação, tendo-se apenas um objetivo principal, no qual se almeja 

o relato dos impactos que alterações de velocidade e alteração de massa proporcionam ao 

movimento do corpo. Em seguida, o segundo desafio comporta a análise do movimento oblíquo 

de uma bolinha de golfe até acertar o buraco. Interessante neste ponto, será observar a criação 

dos buracos pelos alunos, pois espera-se que eles o façam de forma similar a uma cesta de 

basquete, bem como as alterações sugeridas de aceleração gravitacional e resistência do ar. 

 

 

6.4.4 Simulação 2.2 – Jogo De Basquete 

 

Todo mundo já foi jogar de basquete uma vez na vida, desde quando se arremessa bolas 

de papel com intuito de acertar o lixeiro da sala de aula até às aulas de educação Física. Nesta 
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simulação é instruído a criação de um jogador, uma bola de basquete, um poste, uma tabela 

com uma cesta acoplada, e o chão como referencial. A novidade de criação neste instante é a 

utilização da ferramenta de criação polígono que facilitará a criação da cesta, que similarmente 

também poderá ser criada a partir de diversos retângulos, fixados de maneira a se obter a mesma 

figura geométrica, entretanto para a criação do jogador se faz necessário a ferramenta polígono 

dado a relevância seu semblante. 

Tem-se a partir de agora, o propósito de gerar um divertimento aos alunos, no qual eles 

deverão ir inserindo velocidades aos eixos x e y da bola de basquete, até que se consiga encestá-

la. A simulação trará valores de velocidades precisos, nos quais a bola irá poder ser encestada, 

servindo como texto apoio ao professor, embora se tenha determinada facilidade para a bola 

cair na cesta. Veja a Ilustração 6.14. 

 

Ilustração 6.14 – Jogo de basquete em IP 

 
Fonte: Recorte do Interactive Physics 

 

A última etapa é dedicada às análises gráficas de posição e velocidade da bola, ao 

mesmo tempo que a resistência do ar agora é empregada, observando-se quais impactos isto 

causa no movimento da bola. Os alunos terão a oportunidade de buscar quais modificações 

serão necessárias para conseguir novamente encestar a bola. 

 

 

6.4.5 Exercícios 

 

 A proposta destes exercícios vista o entretenimento aliado aos conhecimentos físicos 

que os rodeiam, inicialmente por meio de um chute de tiro de meta em uma partida de futebol, 

seguindo de outra simulação onde uma bola cairá de uma mesa, sendo que ambos serão 

compostos minuciosamente por valores de coordenadas dos corpos presentes na simulação, 



79 

 

servindo apenas como suporte à atividade, pois aqui o aluno poderá explorar suas habilidades 

através do uso das ferramentas do software. 

 

 

6.5 VOLUME 3: PLANO INCLINADO COM E SEM ATRITO 

 

6.5.1 Introdução 

 

O terceiro volume trabalhará com os fenômenos ocorridos com corpos que se 

movimentam em planos inclinados, no qual serão novamente utilizados os métodos passo a 

passo para conduzir a construção e execução da simulação. Nesta simulação será inserido a 

nova ferramenta: o atrito mecânico. 

A Ilustração 6.11 expõe a capa do terceiro volume do produto educacional. 

 

Ilustração 6.15 – Capa do Volume 3 

 
Fonte: Almeida, B.G. 

 

6.5.2 Simulação 3.1 – Triângulo Deslizante 

 

Esta simulação o objeto a ser posto em movimento será um triângulo com dimensões 

pré-determinadas, e isto se deve ao fato de que, a inserção de um corpo sobre um plano inclinado 

necessita que haja um contato total do corpo que se movimenta com a superfície na qual ele 

está disposto, para que não ocorra divergências entre valores e/ou conclusões mediante qualquer 
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que seja o corpo criado, pois sabe-se que isto interfere nos resultados. Outra particularidade 

desta simulação, é a dimensão do corpo do plano inclinado, que terá altos valores comparados 

com os corpos trabalhados até então, sendo que isto é sugerido para uma melhor análise do 

movimento do corpo. Com respeito a estes novos tamanhos, as alterações nas dimensões dos 

corpos das simulações dos volumes anteriores do produto educacional, podem ser de fato 

ajustadas para uma melhor visualização do evento, porém não eram de fato necessárias. 

O atrito será inserido no corpo que se movimentará, no caso o triângulo deslizante, bem 

como os vetores de análise das forças atuantes. Neste momento o aluno perceberá a ferramenta 

deslizante que aparecerá na tela, onde os valores do atrito poderão ser ajustados com deslize ou 

inserindo diretamente o valor desejado. Curioso e importante nesta ferramenta é a respeito dos 

possíveis valores a serem inseridos no atrito, visto que é somente valores que vão de 0 a 1, ou 

seja, se um aluno vier a inserir valores acima deste limite, o próprio simulador se encarregará 

de expor o máximo limite disponível para o atrito cinético, no caso 1, embora seja 

imprescindível que ele insira os valores 1 nos valores dos atritos estáticos e cinéticos nas 

propriedades do plano inclinado criado.  

A ilustração 6.16 expõe a movimento de um corpo que desliza em um plano inclinado. 

 

Ilustração 6.16 – Plano inclinado no IP 

 
Fonte: Recorde do Interactive Physics 

 

A última etapa é dedicada às análises gráficas de posição, velocidade e aceleração. 

Foram elaboradas perguntas que farão o aluno questionar a análise dos valores obtidos por estas 

grandezas Físicas mediante a alteração nos valores do atrito. 
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6.5.3 Desafios 3 – Faça Você Mesmo! 

 

Neste volume os desafios são compostos primeiramente por uma criação de um plano 

inclinado por parte dos alunos. O segundo é constituído de um conjunto de massas conectados 

por uma polia. 

 

 

6.5.4 Simulação 3.2 – Plano Inclinado com e sem Atrito (Polia) 

 

O uso prático de planos inclinados e polias já é utilizada pela humanidade há muito 

tempo. As pirâmides do Egito são realmente impressionantes por suas dimensões. Há mais de 

2 mil anos o homem já dominava a arte de se trabalhar utilizando princípios físicos. Lotufo, 

(2016) expõe em matéria publicada na revista Super Interessante, sobre a finalidade e método 

de construção das pirâmides, no qual ele cita sobre arqueólogos de universidades americanas 

que expõem que o transporte das enormes pedras se dava por rampas e alavancas e na 

construção se fazia o uso do plano inclinado. 

[...] entre 20 mil e 30 mil pessoas construíram a Grande Pirâmide antigamente, 

acreditava-se em 100 mil. [...] a maioria das pedras vinha do próprio platô de Gizé. 

Uma parte, no entanto, era levada de barco, de pedreiras localizadas mais ao sul. O 

transporte até a obra se dava por rampas e alavancas e na construção fazia-se o uso do 

plano inclinado. 

 

Nesta simulação (Ilustração 6.17) haverá dois corpos, um sobre uma superfície 

inclinada, e outro suspenso, no qual estarão unidos por uma corda que passa por uma polia. 

 
Ilustração 6.17 – Plano inclinado com polia 

 
Fonte: Recorde do Interactive Physics 

Ele foi construído a fim de que com ele, se possa compreender sobre o movimento dos 

corpos neste tipo de configuração por meio dos vetores. Exercícios e discussões entre alunos 

poderão ser feitas com esta simulação. 
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6.5.5 Exercícios 

 

No primeiro, teremos o chamado Super triângulo, que consiste na unificação de outros 

dois triângulos menores unidos por uma corda que passa por uma polia, a fim de identificar a 

igualdade de velocidade entre ambos que estão conectados, analisar as forças atuantes durante 

o movimento, e minuciosa análise dos gráficos de cada um. Já no segundo um plano inclinado 

é criado com a intenção de compreender a relação de altos valores de atrito quanto a inclinação 

do plano, como também a não importância da massa no que se refere ao não movimento do 

corpo quando o coeficiente da força de atrito estático tem valor igual a um. 

 

 

6.6 VOLUME 4: AVALIAÇÃO 

 

Este último volume (Ilustração 6.18) será dedicado a avaliação, na qual será composta 

por 8 questões com perguntas a e b cada, que abordarão os tópicos trabalhados nos volumes 

anteriores, conforme segue: 

1. Atletismo! 

2. Pênalti! 

3. Ultrapassagem! 

4. A Maçã! 

5. Bolinha de Papel! 

6. Guerra! 

7. Superfícies! 

8. Inclinação! 

MRU. 

MRU. 

MRUV. 

MRUV. 

Lançamento Oblíquo. 

Lançamento Oblíquo. 

Atrito. 

Plano Inclinado. 

 

Ilustração 6.18 – Capa do Volume 4 

 
Fonte: Almeida, B.G. 
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7 RELATO DE EXPERIÊNCIA DA APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

7.1 INTRODUÇÃO 

 

Moreira (2015) em carta aberta aos docentes do MNPEF, enfatizou sobre a identidade 

da dissertação do programa, no que tange ao relato sobre a experiência devido à aplicação do 

produto educacional.  

[...] é também necessário planejar a implementação do produto e registrar o que 

acontece. [...] a dissertação do MNPEF não deve ser uma dissertação acadêmica, mas 

sim um relato de experiência, muito bem feito, com foco no desenvolvimento do 

produto e sua utilização na escola, nas aulas de Física. 

 

Com base nisto, a seguir será relatado a experiência obtida pelo autor nesta dissertação 

devido a aplicação do produto educacional produzido em turmas de Física do primeiro ano do 

ensino médio, onde será detalhado a prática efetuada, impactos obtidos, surpresas, frustrações, 

aprendizagens e o conhecimento obtido pelo professor, no que tange a se ensinar Física. 

 

 

7.2 LOCAL DA PESQUISA 

 

A aplicação da pesquisa ocorreu em uma instituição de ensino pública, no Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Acre, (Ilustração 7.1), campus Cruzeiro do Sul. 

Este campus oferece cursos técnicos integrados em meio ambiente e agropecuária, cursos 

superiores em Física, matemática, tecnologia em processos escolares e agroecologia. 

 

Ilustração 7.1 – Fachada do campus IFAC Cruzeiro do Sul à esquerda. Localização geográfica da cidade à direita. 

 
Fonte: Portal IFAC 
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No que se refere a estrutura Física, ela é considerada bem estruturada, visto que o 

campus se encontra em estado de implementação, onde as instalações são totalmente novas. 

Todas as 12 salas de aula do campus contêm ar condicionados, como também laboratórios de 

biologia, matemática, Física e informática, sendo que este último, o local a ser utilizado para 

aplicação do produto. 

Todos os professores que compõem o quadro docente da instituição são concursados 

e/ou temporários, assim como formados em suas respectivas áreas, onde vários são pós- 

graduados, mestres e doutores, vindo a ser um diferencial nesta região, pois o campus é um 

atrativo para diversos pais que almejam ter seus filhos em uma instituição de ensino referência 

na região entre as escolas de nível médio. 

O campus situa-se em uma área rural, sem nenhuma poluição sonora, porém a 

tranquilidade de estadia não acompanha a de deslocamento até o mesmo, pois situa-se a 

aproximadamente 12 km do centro da cidade, e isto dificulta o acesso aos estudantes. A cidade 

tem por volta de 80 mil habitantes, e existe somente uma única empresa de transporte coletivo 

da cidade que atende a localização do campus com apenas um ônibus, através de uma única 

rota. Há uma alternativa de condução coletiva a ser realizada por vans. 

 

 

7.3 SUJEITOS PARTICIPANTES  

 

A participação dos alunos na aplicação do produto ocorreu de maneira voluntária, no 

total de alunos 69 alunos de duas turmas do 1º Ano, do Curso Técnico em Agropecuária 

Integrado ao Ensino Médio. Tal escolha, deve-se ao fato de tais turmas serem incumbidas pela 

instituição de ensino ao professor autor desta dissertação no ano letivo de 2017, levando-se em 

conta outro fator importante, da expectativa de cumprir com os conteúdos do plano de ensino 

das referidas turmas, visto que os assuntos abordados no produto educacional já fazem parte do 

mesmo.  

Estes alunos, por sua vez, pertencem à classe média/baixa com muitas dificuldades, e é 

notável a discrepância existente entre alunos que estudaram anteriormente em instituições 

privadas e demonstram relativo domínio nas áreas de ciências aos que pertenceram às públicas, 

que em consequência disto são alunos com falhas tanto na oratória quanto na interpretação dos 

textos, implicando no final das contas o não desenvolvimento da matemática.  

O curso integrado no qual os alunos estão matriculados tem um elevado número de 

disciplinas, acarretando em contraturnos de aula em dois dias da semana, que em virtude disto, 
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os mesmos são assistidos com bolsa permanência que auxiliam em gastos referentes com 

alimentação e transporte. 

 

 

7.4 ASPECTOS ÉTICOS NA APLICAÇÃO DO PRODUTO 

 

Todos os alunos regularmente matriculados e sujeitos da pesquisa são menores de idade, 

e em virtude disto, previamente à aplicação da pesquisa, seus responsáveis legais deram 

consentimento por meio de assinatura voluntária em (Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido), na qual foi informado o tema e objetivos da pesquisa, suas relevâncias e 

benefícios, procedimentos metodológicos e informações sobre o anonimato. 

A norma legal do consentimento tenta garantir e fortalecer a autonomia do indivíduo, 

principalmente em situações controvertidas e, às vezes únicas na vida de uma pessoa. 

O objetivo da lei de consentimento é aumentar a autonomia pessoal nas decisões que 

afetam o bem-estar físico e mental. (Clotet el al, 2000, pg.28) 

 

Toda a aplicação do produto e pesquisa foi efetuado em horário de aula no período 

matutino, durante a aplicação das simulações virtuais ocorreram registros através de fotografias, 

filmagens onde a identidade dos sujeitos participantes foi amplamente preservada, mediante 

ângulos em que não se mostram as faces, ou no caso dos questionários, em que os alunos são 

referidos como “Aluno 1”, ... “Aluno N”. Como não se tratou de um procedimento invasivo os 

riscos envolvidos neste estudo foram mínimos.  

 

 

7.5 APLICAÇÃO DO VOLUME 1 – PASSOS DE INÍCIO AO INTERACTIVE PHYSICS E 

MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORME E UNIFORMEMENTE VARIADO 

 

• Tempo de Aula:  2 horas/aula de 50 minutos cada 

• Introdução e apresentação do software com suas funções básicas: 10 minutos 

• Aplicação da Simulação 1 – Movimento Uniforme: 25 minutos  

• Aplicação do Desafio 1 – Faça Você Mesmo! 10 minutos 

• Aplicação da Simulação 2 – Movimento Uniformemente Variado: 25 minutos 

• Aplicação do Desafio 2– Faça Você Mesmo! 10 minutos 

• Aplicação do Exercício 1 – Movimento Uniforme: 10 minutos 

• Aplicação do Exercício 2 – Movimento Uniformemente Variado: 10 minutos 
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Como a licença paga de vinte unidades do Interactive Physics, alguns alunos tiveram 

que trabalhar em duplas para a aplicação do produto educacional. De início a esta aplicação, 

fora necessário manter a disciplina em sala de aula, visto que grande parte dos alunos 

habitualmente não tem o costume de permanecer focado aos dizeres do professor dentro de um 

laboratório de informática, tal disciplina é relacionada ao não uso do celular, ao uso do 

computador exclusivamente ao objetivo da aula proposta, e finalmente à não conversas 

paralelas entre assuntos não referentes ao conteúdo. Tal início de aula já era previsto com base 

na faixa etária de 13 a 16 anos dos alunos, conforme relatam Gomes e Moita (2016) em seu 

estudo sobre a vivência do cotidiano escolar em laboratórios de informática: 

A informática educacional é uma ferramenta a mais na prática do professor [...], mas 

os alunos ainda não estão preparados para usufruir dessas ferramentas. Quando chega 

no laboratório, os alunos ficam com essa coisa de jogos, de bate papo [...], pois o 

professor tem um objetivo e os alunos querem outro isso muitas vezes me desestimula 

de usar esses recursos. (GOMES e MOITA, 2016, pg.167) 

 

Após normalizada a situação em sala de aula quanto a disciplina, fora informado sobre 

o motivo deles estarem presentes no laboratório, bem como os objetivos da aula a serem 

alcançados com o Interactive Physics através das simulações que irão envolver movimentos dos 

corpos. Diversos alunos mencionaram nunca terem ouvido falar neste software até o presente 

momento. 

Como proposto no produto educacional, o primeiro contato que os alunos tiveram foi 

de aprender a ter habilidades fundamentais para a criação de corpos, para isto, foi dado uma 

visão geral sobre o software, a fim de propor uma curiosidade por parte dos alunos. Agradável 

foi a atenção dos alunos percebida pelo professor após a breve apresentação, onde o silêncio 

predominava. 

A ilustração 7.2 expõe uma foto do professor em ação, em um momento da aplicação 

do segundo volume do produto educacional. 

Ilustração 7.2 – Aplicação do volume 1 

 
Fonte: Almeida, B.G. 
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O primeiro passo de criação de objetos foi desempenhado pelos alunos com a inserção 

de quadrados, retângulos, esferas, e polígonos, onde os mesmos são criados mediante a 

utilização das linhas de grade. Após isto, as ferramentas de alteração da natureza foram também 

efetuadas. Tais passos estão inseridos no contexto da primeira simulação de MRU. 

Neste momento começaram a surgir alguns problemas frequentes nos computadores, 

onde fatores externos ao Interactive Physics comprometiam o seu desempenho, onde fora 

constatado a contaminação de diversos vírus e worms, sendo necessário que alguns alunos 

viessem a interromper suas atividades e passar a trabalhar em dupla com o colega ao lado. De 

antemão à instalação do software e aplicação do produto, foi realizado uma varredura 

superficial dos computadores quanto a softwares maliciosos, e isto feito apenas uma semana 

antes, logo, percebe-se a dificuldade notável de se manter “limpos” computadores usados de 

forma coletiva.  

Após finalizada a apresentação do software, foi dado início a primeira simulação 

referente ao movimento uniforme, onde tanto a criação dos objetos quanto a inserção da 

natureza foram desempenhadas facilmente. Entretanto dificuldades surgiram quanto a 

utilização da ferramenta rasto demandando auxílio do professor, pois diversos alunos não 

compreendiam até o momento que o número de rasto a ser inserido na simulação empregava 

em mais fotos registradas, provocando sobreposições das imagens, gerando determinada 

confusão na imagem registrada. 

No momento de aquisição de dados foi observado algo curioso no momento em que os 

alunos solicitavam o auxílio do professor, pois havia uma discrepância enorme entre as 

simulações quanto aos valores obtidos. Logo, verificou-se que o motivo era o movimento da 

barra de rolagem do mouse, pois, ao ser dado início a uma simulação, por motivo de descuido 

ou simplesmente por brincadeira, esse movimento empregava nas dimensões da régua inserida 

pelo software alterações. Isto acaba resultando por exemplo em diversos valores no tempo gasto 

por um corpo para percorrer determinado trajeto, isso fez com que os alunos ao olhar para a 

simulação do colega, inicialmente interpretava que sua criação poderia estar errada. 

Quanto ao desenvolvimento do primeiro desafio, os alunos apresentaram determinada 

empolgação, em chamar o professor a fim de mostrar o que ele havia criado, em conjunto a este 

momento eram sanadas eventuais dúvidas, que dentre a mais comum referia-se à inserção da 

velocidade em diferentes sentidos. Neste momento de exposição da criação fora constatado que 

diversos deles haviam criado mais corpos em diferentes posições com diferentes velocidades a 

fim de comparar seus movimentos a partir do rasto individualmente registrado. Durante a 

execução deste desafio o professor questionava os alunos quanto aos conceitos trabalhados. 



88 

 

Dado início à segunda simulação, referente ao movimento uniformemente variado, os 

alunos já demostravam maior domínio das ferramentas de criação e natureza, fazendo com que 

esta simulação fosse trabalhada de forma bem dinâmica, onde eles já conseguiam trabalhar 

sozinhos, sendo o professor um mediador. Esta constatação revelou-se de imediato no momento 

em que os alunos foram questionados sobre suas percepções quanto ao movimento de queda de 

uma bola, quando surgiram as seguintes respostas: 

 

“a velocidade da bola mudou, e ela mudou porque a distância entre uma 

foto e outra está aumentando também” 

 

“o tempo entre uma foto e outra é diferente” 

 

Ainda nesta simulação, os gráficos foram trabalhados em conjunto com os conceitos 

apresentados na simulação anterior, onde alunos constataram as diferenças entre os gráficos 

quanto a representação da reta no movimento uniforme e curva no uniformemente variado, e 

em conjunto a isto conceito de aceleração foi inserido. Um grupo de alunos retiraram a 

aceleração gravitacional, relatando: 

 

"retirei a aceleração gravitacional e vi que sem ela o corpo não cai, 

então o motivo de todo corpo cair é por causa dela” 

 

A partir de agora, o professor deu início ao segundo desafio onde os alunos criaram suas 

simulações envolvendo os conceitos trabalhados até o momento. Foi solicitado que inserissem 

valores arbitrários na aceleração gravitacional, como sugestão o valor pré-definido da lua que 

já consta no software, no qual diversos alunos mencionaram a lentidão na qual o corpo caía. 

Outro item a ser trabalhado neste momento foi quanto a massa dos corpos, na qual os alunos 

construíam dois corpos de diferentes massas sob uma mesma aceleração gravitacional. De fato, 

muitos alunos concluíram que os corpos com maior massa caíam mais rápido, contudo algo 

incrível ocorreu dentre uma das simulações. Dois alunos ao modificar a aceleração 

gravitacional também alteraram a resistência do ar, incrementando diversas modificações. 

 

“professor, ativamos esta função da resistência do ar que vimos aqui, e 

o corpo com maior massa ainda continua chegando ao chão primeiro, 

mas quando mudamos as dimensões e deixamos o corpo com maior 

massa mais largo, quem chegou primeiro foi o corpo mais leve, aí 

aumentamos bastante a massa do corpo pra ele chegar primeiro 

novamente”. 
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É nesse momento que o construcionismo revelou ser importante no processo de 

aprendizagem, pois os alunos ao colocarem a mão na massa devido sua curiosidade, alcançaram 

suas próprias conclusões sobre um fenômeno físico. Conforme relata Nunes e Santos (2013) 

sobre uma das dimensões que formam a base do construcionismo.  

[...] dimensão sintática diz respeito a possibilidade de o aprendiz facilmente acessar 

os elementos básicos que compõem o ambiente de aprendizagem, e progredir na 

manipulação destes elementos de acordo com a sua necessidade e desenvolvimento 

cognitivo. (NUNES e Santos, 2013, pg.4) 

 

Por último, foi exposto aos alunos dois exercícios a serem desenvolvidos como parte 

final da aplicação deste primeiro volume. No primeiro exercício não houve nenhum 

questionamento, já no segundo foi diagnosticado pelos alunos através do cronômetro do 

software a igualdade dos tempos que um corpo leva tanto para subir quanto para descer. A 

seguir, o professor fez o fechamento da aula sintetizando os conceitos abordados. 

 

 

7.5.1 Resultados Da Aplicação Do Volume 1 

 

Nesta seção serão analisados os resultados dos exercícios aplicados com o volume 1 do 

produto educacional (Apêndice B), nas duas turmas. Tais questões foram aplicadas com intuito 

de verificar o nível de aprendizagem tanto dos conceitos de efeito que envolvem o movimento 

uniforme quanto o uniformemente variado. Foram dois exercícios constituído por 4 e 8 

perguntas respectivamente. O motivo de terem mais perguntas no segundo exercício é devido à 

abordagem que é melhor explorada no assunto que envolve MRUV. 

Os resultados da aplicação dos exercícios do Volume 1 estão expostos nas ilustrações 

7.3 e 7.4, cujas perguntas se localizam na seção de exercícios do apêndice B. 

 
Ilustração 7.3 – Resultado do exercício 1 do volume 1 
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Neste primeiro exercício os alunos obtiveram um índice de acerto de 86,86% contra os 

13,13% de erro. É observado que na pergunta 4 há um índice alto de erros, onde 26 alunos 

erraram ou não souberam responder, na qual envolvia argumentar sobre os gráficos envolvidos 

do movimento do corpo, revelando assim pouca familiaridade inicial dos mesmos com as 

análises gráficas.  

 
Ilustração 7.4 – Resultado do exercício 2 do volume 1 

 
 

Neste segundo exercício os alunos obtiveram um índice de acerto ainda maior que o 

primeiro, constando de 89,85% contra os 10,15% de erro. Novamente aqui, os alunos tiveram 

dificuldades na interpretação dos gráficos. Comparado às análises gráficas do primeiro 

exercício, diminuiu ainda em 3 o número de alunos que não souberam interpretar tais gráficos. 

Os valores percentuais expostos neste primeiro volume, revelam que o produto 

conseguiu propor aprendizado sobre o tema exposto aos alunos. 

 

 

7.6 APLICAÇÃO DO VOLUME 2 – LANÇAMENTO OBLÍQUO 

 

• Tempo de Aula:  2 horas/aula de 50 minutos cada 

• Apresentação do software e motivação da aula: 10 minutos 

• Aplicação da Simulação 1 – Caixote Voador: 25 minutos  

• Aplicação do Desafio 1 – Faça Você Mesmo! 10 minutos 

• Aplicação da Simulação 2 – Jogo De Basquete: 25 minutos 

• Aplicação do Desafio 2– Faça Você Mesmo! 10 minutos 

• Aplicação do Exercício 1 – Campo de Futebol: 10 minutos 
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• Aplicação do Exercício 2 – Bola Caindo da Mesa: 10 minutos 

O início desta aplicação se deu mediante aos questionamentos do professor quanto ao 

assunto trabalho na aplicação do volume anterior, e percebeu-se que embora os alunos de 

maneira geral tenham compreendido os conceitos físicos abordados, no qual o conceito mais 

mencionado foi a gravidade, o manuseio no software ainda parecia algo totalmente inédito, pois 

eram pouquíssimos os que se lembravam das ferramentas existentes. 

Diferente da primeira aplicação, os alunos comportaram-se bem durante toda a aula.  

Foram abordados nesta aplicação o lançamento oblíquo de corpos, dado pelo caixote voador, 

iniciado pelo professor com dizeres a respeito novamente das ferramentas do software de 

maneira breve e do conteúdo em si.  

O objetivo principal a ser alcançado no início do trabalho do lançamento oblíquo era 

que o aluno pudesse identificar que, o movimento a partir de agora seria dividido em duas 

partes, horizontal e vertical, e cada uma destas partes teriam suas particularidades, bem como, 

que ele possa concluir sobre as suas diferenças de cada uma. Para isto o caixote voador se 

apresentou como uma boa proposta dentro do software, no qual ele cumpriu este objetivo de 

separar o movimento do corpo, onde isto foi feito pelos alunos mediante análises separadas dos 

vetores inseridos do caixote, velocidade, aceleração, cronômetro e gráficos. 

A ilustração 7.5 expõe uma foto do professor em ação, em um momento da aplicação 

do segundo volume do produto educacional. 

 

Ilustração 7.5 – Aplicação do volume 2 

 
Fonte: Almeida, B.G. 

 

No tocante às perguntas realizadas aos estudantes sobre os conceitos envolvidos nesta 

simulação, diversos alunos demonstraram ter entendido o fato da separação entre as velocidades 

horizontal e vertical do caixote. Ainda a respeito da gravidade, praticamente todos os alunos 
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compreenderam a sua relevância na trajetória desenvolvida pelos corpos lançados de maneira 

oblíqua. A respeito da análise dos tempos, alguns alunos expuseram: 

  

“percebi que o tempo que a caixa levou para subir é o mesmo que ela 

demorou para chegar no chão novamente” 

 

Ainda nesta simulação, diversos alunos obtiveram dificuldades quanto à análise gráfica 

do movimento do caixote. 

A seguir, o professor conduziu os alunos a desenvolverem suas próprias simulações 

através da atividade proposta desafio 1, que se encontra na seção (Desafio 1) do apêndice C. 

A ilustração 7.6 apresenta uma foto em um momento da aplicação do segundo volume 

do produto educacional, em que um aluno desenvolve sua simulação de lançamento oblíquo. 

 

Ilustração 7.6 – Aluno desenvolvendo simulação do 

volume 2 

 
Fonte: Almeida, B.G. 

 

Nesse momento a participação dos alunos foi total, todos participaram, discutiram sobre 

suas dúvidas. Foi observado também, que alguns alunos ao discutirem sobre algo que ocorria 

na simulação, não se pronunciaram imediatamente solicitando auxílio do professor, logo, o 

espírito de investigação foi promovido neste desafio, que somente ao chegarem a conclusões 

eles chamaram a atenção do professor a fim de verificar se suas conclusões estavam corretas. 

Mais importante ainda, como relata Moreira (2015): 

Seguramente existem outras alternativas para aumentar a participação dos alunos, mas 

o importante é o diálogo, a interação social entre alunos e professor e entre os alunos. 

O ensino no qual o professor fala sozinho, explicando tudo “direitinho”, é medieval. 

Não tem sentido no século XXI. (MOREIRA, 2015, pg.1) 

 

Nesse sentido, a metodologia de aplicação do produto até o momento se mostrou como 

uma boa alternativa de se ensinar Física. 
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Terminado o desafio, foi dado início à simulação do jogo de basquete, no qual foi o que 

os alunos demonstraram mais empolgação ao desenvolvê-lo, talvez pelo fato do esporte ser bem 

difundido e alunos o praticarem semanalmente, porém, o que predominou foi uma severa 

disputa para ver quem conseguiria encestar a bola primeiro. 

O fato de a ferramenta polígono estar sendo usada a partir de agora, fez com que diversas 

criações fossem interessantes, quase todos conseguiram desenvolver muito bem a simulação.  

A ilustração 7.7 apresenta um registro da tela do computador de um aluno, realizando 

sua simulação, referente ao segundo volume do produto. 

 

Ilustração 7.7 – Print screen de simulação realizada por aluno 

 
Fonte: Montagem em Interactive Physics 

 

Um aluno ao final da simulação expos algo que realmente vale a pena ser relatado: 

 

“professor, sou ruim no basquete nas aulas de educação Física, de cada 

vinte bolas eu acerto uma, e vendo o movimento da bola em câmera 

lenta aqui no programa, percebi que se talvez eu jogar a bola mais pra 

frente eu consiga acertar a cesta, pois quando eu jogo a bola ela quase 

nunca chega nem lá” 

 

 No segundo desafio deste produto, que se encontra na seção (Desafio 2) do apêndice C, 

nenhum aluno apresentou dificuldades, no que se refere às ferramentas ou ao desenvolvimento, 

que tinha como objetivo simular uma tacada de golfe. Percebeu-se que houve eficácia da 

atividade cognitiva dos alunos, pois permitiu que eles aprofundassem seu conhecimento sob 

novos desafios criados por eles próprios. Exemplo disto em destaque, no qual duas duplas de 

alunos construíram cenários extremamente criativos, bem como bolinhas de golfe com 

diferentes massas, além de barreiras, dificultando assim a tacada, e então, com auxílio dos 

conhecimentos físicos, projetar a bola para acertar o buraco.  
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Vale ressaltar que em parte da turma, este desafio fora realizado com tom de brincadeira, 

à propriamente aprender Física em primeira mão, embora o professor instigasse-os a incorporar 

os conceitos físicos presentes.  

 

 

 7.6.1 Resultados Da Aplicação Do Volume 2 

 

Os resultados da aplicação dos exercícios 1 (Campo de Futebol) e 2 (Bola caindo da 

mesa) do Volume 2, (Apêndice C), estão expostos nas ilustrações 7.8 e 7.9. 

 

 

Ilustração 7.8 – Resultado do exercício 1 do volume 2 

 

 

Neste primeiro exercício do segundo volume os alunos obtiveram um índice de acerto 

de apenas 40% contra os 60% de erro. As perguntas realizadas neste exercício visavam adquirir 

muitos dados, realizados mediante o lançamento oblíquo. Foi observado que muitos alunos não 

aprenderam eficientemente abstrair informações que o software proporcionava para adquirir 

tais dados, em parte por defasagem à trigonometria. Fora tomado tempo a mais do que o previsto 

nesta parte de aplicação do produto, em virtude da notória dificuldade matemática apresentada 

quanto aos vetores que eram necessários analisar para adquirir dados a fim de se obter respostas 

ao exercício.  

A maneira de seleção e organização das informações durante a execução deste exercício 

também fora utilizado como método para classificar se a resposta seria considerada correta ou 

errada, visto que de fato grande maioria não conseguir responder integralmente ao exercício, 

pois ficaram presos em algum ponto da criação e/ou desenvolvimento da simulação, pois como 
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abordado ao início da aplicação deste volume, em parte aparentava ser a primeira vez que 

tinham entrado em contato com o simulador, dificultando para eles o processo de 

desenvolvimento. 

Portanto, com relação a estes resultados houve uma aprendizagem razoável dos 

conceitos envolvidos nesta simulação referente aos conceitos físicos de lançamento oblíquo 

considerando que a maior porcentagem de erro é advinda da falta de conhecimento matemático 

na área de trigonometria. 

 

Ilustração 7.9 – Resultado do exercício 2 do volume 2 

 

 

Neste segundo exercício os alunos obtiveram um índice de acerto de 90,14% contra os 

9,85% de erro. Neste exercício, os alunos não precisaram de muito auxílio para o desenvolver 

de maneira satisfatória, talvez se deva ao fato de que tais questões eram de teor conceitual, logo, 

percebe-se que a proposta do produto atente bem no que se refere ao ensino dos conceitos em 

Física, porém, nota-se necessidade de tempo maior para trabalho em análise de dados. 

 

 

7.7 APLICAÇÃO DO VOLUME 3 – PLANO INCLINADO COM E SEM ATRITO 

 

• Tempo de Aula:  2 horas/aula de 50 minutos cada 

• Apresentação do software e motivação da aula: 10 minutos 

• Aplicação da Simulação 1 – Triângulo Deslizante: 25 minutos  

• Aplicação do Desafio 1 – Faça Você Mesmo! 10 minutos 

• Aplicação da Simulação 2 – Polia: 25 minutos 

• Aplicação do Desafio 2– Faça Você Mesmo! 10 minutos 
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• Aplicação do Exercício 1 – Super Triângulo: 10 minutos 

• Aplicação do Exercício 2 – Plano Radiano: 10 minutos 

 

Nesta aplicação o assunto é voltado às análises do plano inclinado com e sem atrito, 

mediante o deslizamento de um triângulo. Após o professor em conjunto com os alunos 

desenvolverem os passos iniciais básicos para a simulação, foi-lhes dado instrução sobre o 

fenômeno do atrito que existia devido uma força de contato que naquele momento estava a 

atuar.  

Ao início desta aplicação os alunos já demonstraram estar habituados com as 

ferramentas do software, implicando em uma aula bem dinâmica, no qual o tempo não foi 

perdido em decorrências de auxílios referentes às localizações das ferramentas, portanto 

percebe-se que já na quinta hora/aula o aluno já desenvolve muito bem a manipulação do 

software. Embora o fato de que o aperfeiçoamento em trabalhar com um software aconteça 

naturalmente através do tempo aliado ao trabalho dedicado, é importante destacar que o 

intervalo deste tempo foi verdadeiramente curto, ainda que no desenvolvimento da segunda 

aplicação do produto isto aparentasse não acontecer. 

O entendimento sobre atrito foi demonstrado pelos alunos quando efetivaram diversas 

alterações em seus valores. A maioria dos alunos percebeu que quanto maior o valor desta força 

de atrito, maior será o impacto causado como resistência ao movimento do corpo. Ao final desta 

primeira parte da simulação um aluno questionou algo que chamou a atenção: 

 

“deixei a minha simulação sem a aceleração gravitacional, na aula 

passada a gente entendeu que é por causa da força dela que os corpos 

caem..., mas eu coloquei o valor da força de atrito no último, e se ela 

está apontada para cima, por que o triângulo não está se movendo para 

cima sendo que não tem força para baixo?” 

 

Nesse momento percebe-se o alto grau de concentração deste aluno ao não deixar sua 

dúvida, e estar atento às resultantes de forças que existem, tão logo, o professor frisou sobre 

como ocorre os atritos cinéticos e estáticos, quanto aos seus valores não serem superiores ao da 

força gravitacional, sendo que atrito não gera movimento, apenas se opõe a ele. 

No tocante aos gráficos produzidos desta simulação, houve dúvida somente quanto à 

não uniformidade das posições do triângulo em ambos os eixos expostos pelo gráfico. Tal fato 

deve-se provavelmente por até o momento eles só virem um eixo em uniformidade e o outro 

não, logo, ver os dois expostos desta maneira provocou ilusão de que estivessem realizado algo 
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de errado. Destaca-se aqui, que um grupo de alunos ao saber do motivo, se prontificaram a 

explicar de forma correta, alguns ainda mencionando para que eles comparassem com a 

representação pelo movimento do corpo através do rasto. Desta forma, acredita-se que houve 

indícios de aprendizagem significativa. 

A Ilustração 7.10 expõe uma foto do professor em ação, em um momento da aplicação 

do terceiro volume do produto educacional. 

 

Ilustração 7.10 – Aplicação do volume 3 

 
Fonte: Almeida, B.G. 

 

Durante a aplicação do primeiro desafio, ver Desafio 1 no apêndice D, houve um 

questionamento quanto ao tipo de corpo a ser criado, onde o professor mencionou que quanto 

mais contato os corpos tiverem, maior será o emprego do atrito existente. 

Adiante, a segunda simulação, (Simulação 2 - Plano inclinado com e sem atrito) no 

apêndice D, foi realizada ainda com propósito de observar corpos em movimentos sobre o plano 

inclinado, desta vez fora acrescida de uma maior complexidade no tocante à criação apenas. A 

tarefa foi concluída com sucesso em virtude de os alunos demonstrarem que perceberam a 

conexão entre os dois corpos que se movimentavam na simulação. 

A ilustração 7.11 expõe uma foto dos alunos em ação, em um momento da aplicação do 

terceiro volume do produto educacional. 

 

Ilustração 7.11 – Alunos desenvolvendo simulação do 

volume 3 

 
Fonte: Almeida, B.G. 
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7.7.1 Resultados Da Aplicação Do Volume 3 

 

Os resultados da aplicação dos exercícios 1 (Super Triângulo) e 2 (Plano Radiano) do 

Volume 3 (Apêndice D) estão expostos nas ilustrações 7.12 e 7.13. 

 

Ilustração 7.12 – Resultado do exercício 1 do volume 3 

 

 

Neste primeiro exercício do terceiro volume os alunos obtiveram um índice de acerto 

de 91,60% contra os 8,40% de erro. Todos alunos mostraram-se bem adaptados ao software 

para desempenhar este exercício, bem como, mostraram determinada facilidade ao expor 

conhecimento adquirido a respeito dos planos inclinados sem atrito referente a este exercício.  

 

Ilustração 7.13 – Resultado do exercício 2 do volume 3 

 

Neste segundo exercício os alunos obtiveram um índice de acerto de 85,024% contra os 

14,976% de erro.  O plano inclinado com atrito deste exercício foi cometido com grande êxito, 
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pois embora a porcentagem de acertos não tenha sido a maior, a última pergunta referente à 

análise gráfica obteve o maior percentual de acertos desde o primeiro exercício do primeiro 

volume, revelando assim que, o produto aplicado gerou um entendimento e compreensão de 

análises gráficas em movimentos dos corpos. 

Portanto, estes resultados evidenciam que houve uma boa aprendizagem dos conceitos 

envolvidos nesta simulação referente ao plano inclinado. 

 

 

7.8 APLICAÇÃO DO VOLUME 4 – AVALIAÇÃO 

 

• Tempo de Aula:  2 horas/aula de 50 minutos cada 

 

Nesta aplicação do último volume foi realizada a avaliação, sendo ela composta por 8 

questões, na qual foram desenvolvidas no software Interactive Physics. Fora inicialmente 

estimado na produção do produto o tempo de aproximadamente 12 minutos para resolução de 

cada questão. 

A Ilustração 7.14 expõe uma foto dos alunos em ação, em um momento da aplicação da 

avaliação, referente ao quarto volume do produto educacional. 

 

Ilustração 7.14 – Alunos desenvolvendo avaliação do 

volume 4 

 
Fonte: Almeida, B.G. 

 

7.8.1 Resultados da Aplicação Do Volume 4 

 

Os números de acertos levantados na avaliação final (página 164), estão expostos no 

gráfico da Ilustração 7.15 que mostram a eficiência da metodologia e didática na qual o produto 
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educacional se propõe, no que se refere a ensinar conceitos iniciais em mecânica por tutoriais 

através de um software. 

 

Ilustração 7.15 – Resultado da avaliação do volume 4 

 

 

Conforme o gráfico acima, das 8 questões que compunham a avaliação, onde cada uma 

continha exercícios a e b, registrou-se um índice de acertos de 94,2 % nas duas primeiras 

questões que envolveram MRU, 89,86 % nas questões 3 e 4 que envolvem MRUV, 81,16 % 

nas questões 5 e 6 de lançamento oblíquo, e por fim 87,68 % nas duas últimas questões 

envolvendo atrito e plano inclinado.  

Portanto, considerando os índices de acerto, a avaliação mostra que houve mais de 80% 

de aprendizagem através da aplicação deste produto, evidenciando assim que a atividade 

alcançou o objetivo de promover uma boa aprendizagem dos conceitos físicos envolvidos.  
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8 INVESTIGAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 

 

8.1 INTRODUÇÃO 

Será apresentado neste capítulo, a comparação dos resultados das questões aplicadas 

antes da aplicação do produto educacional e depois da mesma, visando comparar os resultados 

de um questionário prévio (pré-avaliação) e de um questionário no final da aplicação do produto 

(pós avaliação). Esta comparação foi feita com o intuito de averiguar o grau de aprendizagem 

adquirido pelos alunos devido a aplicação do produto. Tais questões encontram-se no apêndice 

G, no qual é composto por 9 questões, onde foi feito a seguinte distribuição: a cada 2 questões 

de múltipla escolha tem-se 1 questão discursiva. Por último é exposto o relato da avaliação do 

produto, no qual teve objetivo de ter dados a evidenciar os pontos de vista dos alunos no tocante 

à metodologia e didática utilizadas. 

 

 

8.2 RESULTADOS DA PRÉ E PÓS APLICAÇÃO 

Os dados desta pré aplicação, (Ilustração 8.1), revelaram que os alunos não tinham 

qualquer dominio do conteúdo, evidenciando baixos niveis de acertos, onde, das 621 questões 

aplicadas entre os 69 alunos, somente 155 foram corretas representando aproximadamente 25% 

do total, enquanto que tivemos um expressivo valor de 466 erros representando 75%. 

 
Ilustração 8.1 – Resultado da pré aplicação do produto educacional 
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Normalmente alunos que estão no primeiro ano do ensino médio chegam com 

defasagem matemática e em ciências afins, que são fatores que podem levar a tais números. 

Com base nesta realidade, o produto educacional é inserido com um de seus propósitos, de ser 

um elevador dos índices de aprendizado dos conteúdos iniciais em mecânica. No próximo 

gráfico, será apresentado o aproveitamento dos alunos após a aplicação do produto. 

Os dados colhidos no questionário de pós aplicação, (Ilustração 8.2), foram muito 

prósperos, representando uma literal virada de cenário comparada à pré aplicação. No total das 

621 questões 479 estavam corretas equivalente a mais de 77% contra às 142 erradas com 

aproximadamente 23 %. 

 

         Ilustração 8.2 – Resultado pós aplicação do produto educacional 

          

 

Nota-se aqui que o produto educacional obteve determinado sucesso em sua aplicação, 

devido ao poder de proporcionar tal elevação do nível de acertos, sendo aqui um fator 

quantitativo da análise de aproveitamento em si, já no próximo capítulo deste trabalho serão 

expostos o gráfico quanto às opiniões dos alunos no que tange à aplicação. 

Vale salientar que as questões do pré e pós teste não foram realizadas usando o IP. 

Foram realizadas apenas questões de múltipla escolha, com intuito de averiguar a situação do 

conhecimento dos alunos anterior à aplicação. Fora então aplicado o produto, e enfim realizado 

novamente o mesmo teste, pensamento este em conformidade aos de Leite (2010) e Walichinski 

(2012), que servirão de base para conhecer as dificuldades dos alunos e trabalhar para saná-las. 
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8.3 COMPARAÇÃO COM OUTROS TRABALHOS 

 

Na pesquisa levantada de trabalhos acadêmicos que envolvam o construcionismo, 

observa-se que são realizadas de forma qualitativa. Abaixo será relatado algumas das 

experiências em comparativo com as obtidas na aplicação do produto educacional deste 

trabalho. 

O trabalho realizado por Gonçalves, (2009), em que se usa o software Régua e 

Compasso em uma perspectiva construcionista, os alunos participantes acharam muito 

interessante o software por possibilitar construções, não caracterizando a reprodução de velhos 

procedimentos conhecidos com o uso da informática. Este fato também fora relatado pelos 

alunos participantes deste trabalho, que se sentiram animados com uma alta diferente.  

No trabalho de Leme, (2007), que retrata ensino de matemática financeira com 

ferramentas computacionais em abordagem construcionista, os alunos possuíram dificuldades 

no que se refere às operações aritméticas e suas propriedades. Na aplicação do produto deste 

trabalho, também houveram momentos de dúvidas em alguns cálculos matemáticos 

elementares. O trabalho de Leme ainda retrata algo importante, no tocante a importância que 

um método construcionista pode ter no ensino aprendizagem, desde que leve em consideração 

as inquietações, dúvidas e necessidades de nossos alunos, para que não pareça apenas mais uma 

atividade rasa e sem proveito. Algo muito bem percebido nas aplicações dos volumes 1 e 2 do 

produto educacional, onde houve muita inquietação da turma de início, e depois chegou-se a 

um ponto de tranquilidade. 

Nos resultados do trabalho de Nunes e Santos (2013), que relata a aplicação do 

construcionismo com a ferramenta Photo Story, há algo em comum nos relatos dos alunos da 

aplicação deste produto, que fora alcançar as dimensões de Papert. Primeiramente a pragmática 

pois em ambos os trabalhos foi percebido que os alunos tiveram sensação de estarem 

manipulando algo utilizável de imediato. A sintônica é obtida através do envolvimento dos 

alunos ao desenvolvimento das simulações. A sintática, foi obtida mediante a facilidade de 

acessar as ferramentas básicas de criação. A semântica, aliado à anterior fora atingida pelos 

significados que as fáceis ferramentas traziam. E por fim a social fora alcançado mediante a 

troca de informações entre os alunos durante a aplicação de todos os volumes. 
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9 AVALIAÇÃO DO PRODUTO 

 

 

9.1 INTRODUÇÃO 

 

Os resultados apresentados nos capítulos anteriores já mostram a eficiência da aplicação 

do produto educacional na sala de aula. O aumento de acertos dos exercícios aplicados durante 

as aulas e o aumento do grau de acertos que se observa claramente na pré e pós aplicação de 

questionários expostos no capítulo anterior já validam a aplicação do produto na sala de aula. 

Todavia, visando avaliar ainda melhor a aplicação do produto e com objetivo de avaliar 

a recomendação didática e a fim de obter um retorno por parte dos alunos, ao fim da aplicação 

do produto educacional fora empregado como dispositivo de coleta de dados um questionário 

com perguntas referentes à aplicação do produto em sala de aula. Neste dispositivo foi avaliado 

a opinião dos alunos sobre a metodologia aplicada, relacionamento de conteúdos com o dia a 

dia, tempo para resolução de atividades e assistência feita pelo professor. 

Foram no total 8 questões presentes no apêndice H, na qual cada uma possui alternativa 

“sim” ou “não”, como também uma área para observações. 

 

 

9.1.1 Resultados Da Avaliação Do Produto Educacional 

 

A primeira metade do questionário registrou-se unanimidade, a respeito do quanto foi 

apropriado o uso de tutoriais para o software Interactive Physics, podendo assim auxiliar para 

o ensino de conceitos iniciais de mecânica, assim como relacioná-los com o cotidiano. 

Os resultados podem ser observados na Ilustração 9.1. 

 

Ilustração 9.1 – Resultado da avaliação do produto educacional 
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Aproximadamente 15%, 10% e 18%, dos alunos expuseram suas opiniões nas respostas 

5, 7 e 8, respectivamente, a respeito do quanto melhor poderia ser a aplicação das simulações, 

caso um aluno por computador apenas fosse trabalhado. Além disso, darem parecer que o tempo 

para a execução das simulações poderia ser um pouco mais estendido, e por fim, relataram que 

o professor por vezes não teve tempo para auxiliar os alunos de maneira satisfatória dentro do 

tempo de cada execução das simulações.  

Houve destaque importante, quanto às dimensões propostas por Papert que foram 

incorporadas ao trabalho, pois promoveram bons comentários em que os alunos expõem o 

entusiasmo durante a aplicação, sentimento de que aprenderam e de que se sentiram desafiados 

a alcançarem objetivos dentro das simulações, proporcionando divertimento durante os desafios 

e exercícios, e interação com os colegas para troca de informações que não foram repreendidas 

durante a aplicação, aliando ao fato que alguns mencionaram especificamente que a 

comunicação com o professor fora muito amigável e sem tensão. 

Assim foi constatado a boa avaliação que o produto educacional alcançou mediante a 

análise gráfica dos resultados obtidos e sobre as declarações escritas em algumas das respostas 

dos alunos, indicando assim que os alunos fizeram as atividades com prazer pelo conhecimento 

e não por notas, bem como foram instigados à curiosidade. 

Portanto estes dados acompanhados da avaliação da aplicação com o software, reforçam 

que o objetivo previsto pelo produto educacional foi alcançado, servindo assim este produto 

educacional como uma boa alternativa pedagógica ao ensino tradicional de Física. 
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10 CONCLUSÃO 

 

Primeiramente, é notável que há necessidade de planejamento pelo professor a fim de 

ser possível uma participação ativa pelos alunos. Isto requer dedicação e esforço, que ao final 

de uma aula alternativa com uso de um simulador, poderá proporcionar bons resultados na 

aprendizagem. Não somente pela aprendizagem em questão, mesmo sendo este o objetivo 

maior, porém, em uma aula de Física, deve-se haver sempre algo bonito que é a curiosidade. 

Logo, se um aluno além de aprender puder sentir alegria por descobrir, certamente cada aula 

será marcante, no qual isto foi exposto pelos posicionamentos dos alunos durante a aplicação 

do produto. E isto foi verificado durante a aplicação deste produto educacional. 

Entretanto, pelas observações do professor durante a aplicação, verifica-se que há três 

níveis de entusiasmo dos alunos, na qual é necessária demasiada paciência e responsabilidade 

ao equilibrar o tempo de trabalho em cada passo da aplicação. No primeiro contato os alunos 

sentem-se totalmente motivados e participam efetivamente ao realizarem perguntas, debaterem, 

manipularem as simulações. Já no segundo contato, há muita distração de alguns alunos que 

ficam saindo do roteiro proposto, e esquecimento das funções trabalhadas na aula anterior, não 

do conhecimento próprio em Física, mas sim pelo manuseio do simulador, que devido ao breve 

contato por apenas 2 horas aula, é totalmente compreensível. Por último o processo de 

aprendizado é retomado conforme à proposta do produto. 

Em suma foi possível através do produto aplicado, expor conteúdos de mecânica usando 

uma metodologia ainda pouco utilizada, que pode prender a atenção do aluno devido suas 

potencialidades de manipulação dos fenômenos físicos. Aliado a isto, usando as ideias advindas 

do construcionismo de Papert que fundamentam a aplicação na sala de aula deste produto 

educacional, e através da análise dos resultados obtidos na aplicação deste produto, pode-se 

concluir que o produto pode proporcionar uma possibilidade de participação ativa do aluno no 

processo de ensino-aprendizagem como o protagonista deste processo. 

Portanto, acredita-se que a utilização do simulador Interactive Physics em aulas de 

Física, com tutoriais facilitando sua aplicação, emparelhado com objetivos construcionistas, 

pode-se ter em mãos um importante auxílio no processo de ensino, a fim de que professores 

possam utilizá-lo de uma forma mais dinâmica, proporcionado aos alunos uma aprendizagem 

significativa ao poderem relacionar a Física com seu dia-a-dia. 

Por fim, este produto é visto como um passo inicial para o autor desta obra, que ao longo 

de sua execução foi possível perceber que há ainda muitas atividades heterogêneas a serem 

aplicadas aos alunos sobre o ensino de mecânica. Assim, o autor deste trabalho pretende 
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continuar ampliar este produto para incluir outros tópicos de Física utilizando o Interactive 

Physics ou um outro software interativo equivalente. 
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SOBRE O PRODUTO 

 

Este produto educacional disponibilizará uma metodologia de aplicação de um manual, que 

contem tutoriais de criação e aplicação de simulações virtuais com o software Interactive Physics, sendo 

destinado a professores de Física do ensino médio. Esta ferramenta de ensino será inserida em conjunto 

aos conteúdos que fazem parte do início da ementa curricular do 1º ano do ensino médio em 4 aulas de 

100 minutos cada, sendo eles, o movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado, lançamento 

oblíquo plano inclinado com e sem atrito, com uma avaliação na última aplicação. O simulador em 

questão, tem propósito de melhorar a compreensão dos conteúdos e estimular o poder de abstração dos 

fenômenos físicos.  

Para a aplicação do produto educacional fora utilizado o método construcionista de Seymour 

Papert, no qual o aluno irá ter o poder de ser o artista e condutor de sua aprendizagem, mediante a 

manipulação do simulador, afim de que se possa obter novas conexões e habilidades, ocorrendo de uma 

maneira participativa e interativa do processo de ensino-aprendizagem.  

Importante destacar que na concepção construcionista, o professor não decreta seu 

conhecimento ao aluno, ele conduz, aconselha e encoraja. 

 

SOBRE O INTERACTIVE PHYSICS 

 

É um software de propriedade da Design Simulation Technologies, uma empresa americana 

com sede na cidade de Canton, estado de Michigan, que comercializa e suporta produtos de software 

utilizados por estudantes, educadores e profissionais para aprender e ensinar princípios de Física e usar 

esses princípios para construir modelos virtuais de projetos mecânicos. O software tem o perfil de 

cooperar diretamente na docência por proporcionar uma instrução sobre princípios abstratos, através de 

suas ferramentas que permitem a modificação das propriedades da natureza presente na simulação, como 

a gravidade e a resistência do ar, ou até mesmo a massa e o tipo de material a ser usado. 

Para a criação do produto educacional foi utilizado a versão 9.0, sendo esta uma versão paga, 

que foi comprada para desenvolver este trabalho. Para aquisição, é necessário entrar em contato pelo e-

mail ip.support.support@design-simulation.com com a empresa Design Simulation Technologies. 

É possível utilizar uma versão demonstração ao preencher o formulário no site 

http://www.design-simulation.com/IP/demo.php, no qual um representante entrará em contato para 

enviá-lo. 

mailto:ip.support.support@design-simulation.com
mailto:ip.support.support@design-simulation.com
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1 – PASSOS DE INÍCIO AO INTERACTIVE PHYSICS 

 

De início, irão ser efetuados alguns passos de pré-produção das simulações, isto é 

importante para uma melhor adaptação às funcionalidades do software. Estes primeiros passos 

serão instruções de manuseio das ferramentas essenciais para a criação e desenvolvimento dos 

experimentos relacionados a este primeiro estágio, assim como também servirão de base para 

os demais. 

 À primeira vista o Interactive Physics assemelha-se com o software Paint, (Figura 1), 

que faz parte do rol de softwares inclusos no Windows, e isto se deve ao formato de ambos 

terem uma área de trabalho inicialmente em branco com diversas ferramentas dispostas à 

esquerda e/ou na parte superior. 

 

Figura 1 – Figuras geométricas no IP 

 

 

1º Passo-Projeto: Área de Trabalho 

 

Descrição: Neste passo, irá ser inserido itens de referência na simulação, dentre os quais 

estão as (coordenadas, régua, linhas de grade, e eixo X e Y). Tais itens são fundamentais para 

a orientação da simulação. Estes itens estão dentro da seção de ajustes que se situa na parte 

superior do software: (Visão → Área De Trabalho → Navegação), conforme Figura 2. 

 

Figura 2 – Navegação pela área de trabalho 
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A partir de então, se tem uma visão geral da área de trabalho ainda sem nenhuma criação 

feita, porém com itens essenciais para dar início à simulação. 

A Figura 3 mostra as linhas de grade, que são tracejadas em azul, e é com o auxílio dela 

que irá ser criado os objetos pela área de trabalho. 

Eixos X, Y: São os eixos do plano cartesiano e oferecem o mesmo auxílio que as linhas 

de grade, porém conforme o tamanho que a simulação venha a se tornar, é importante ter um 

ponto de partida para a simulação, e é este o papel desta função. 

 

Figura 3 – Linhas de grade e eixos cartesianos 

 

 

 

2º Passo-Projeto: Criação de Objetos e Fixação 

 

Descrição: Neste passo inicial, o professor irá desenvolver tanto a criação de objetos 

como a fixação destes dentro do programa, tais itens são fundamentais para a execução de 

qualquer experimento virtual. 

Note que na parte superior da coluna de ferramentas à esquerda, (Figura 3), possui 

diversas Figuras geométricas como círculo, quadrado, retângulo etc. É nesta seção que iremos 

dar clique simples com o mouse na Figura desejada, e com o auxílio das linhas de grade e /ou 

dos eixos x e y criar o objeto utilizando a criatividade. Uma das Figuras que iremos comumente 
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utilizar é a polígono, pois ela é abrange muitas possibilidades de criação quando se trata de um 

objeto com linhas retas, de forma definida como um pentágono ou uma indefinida criada 

aleatoriamente. 

O item que também está incluso nesta seção é a âncora, que serve para a função 

específica de fixar o objeto na área de trabalho, isto resultará em um objeto imóvel que não irá 

sair de sua coordenada independentemente de quaisquer alterações feitas na natureza da 

simulação que veremos no passo-projeto a seguir, tampouco a qualquer colisão que possa 

eventualmente ocorrer. Para ocorrer a fixação, se deve clicar primeiramente na âncora e depois 

em qualquer lugar do objeto a ser escolhido. Observe a Figura 4. 

 

Figura 4 – Objetos geométricos (corpos da simulação) 

 

 

3º Passo-Projeto: Inclinações dos corpos 

 

Descrição: Neste passo será apresentado como deixar corpos de maneira inclinada. 

Inicialmente percebe-se que a criação de corpos é feita de maneira a fazer com que os corpos 

se movimentem horizontalmente ou verticalmente, logo, para um movimento inclinado sobre 

um plano, deve-se alterar o ângulo θ mediante modificações dos valores desta propriedade do 

corpo. 

Em clique duplo sobre qualquer corpo criado aparecerá as propriedades, o θ estará na 3ª 

opção. 

O Interactive Physics utiliza valores de ângulos em radianos e não em graus, logo deve-

se converter e fazer a relação caso necessário sobre estes valores de medidas. 
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Nos retângulos da Figura 5, são mostrados os ângulos de 0º, 45º e -45º, ou 0 rad, 

0,785398 rad, e -0,785398 rad, respectivamente. 

 

Figura 5 – Ângulos dos corpos em radianos 

 

 

4º Passo-Projeto: Alterar a Natureza 

Descrição: Neste passo, irá ser abordado a manipulação da natureza da simulação 

virtual, no que se refere a mudança de valores em aceleração gravitacional, resistência do ar.  

Na seção superior (Mundo → Gravidade) teremos ajustes da gravidade, na qual podemos 

eliminá-la, inseri-la com o valor a desejar. Veja a Figura 6. 

 

Figura 6 – Gravidade 
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Na seção superior (Mundo → Resistência do Ar), podemos também eliminar este tipo 

de resistência ou inserir um valor desejado, (Figura 7). 

 

Figura 7 – Resistência do ar 

 

 

5º Passo-Projeto: Fotógrafo Preciso 

 

Descrição: Ao se dar partida em um movimento de um corpo, geralmente não é possível 

ter uma boa visualização tanto de seu percurso realizado como das alterações ou não de 

velocidades que ocorrem ao longo de seu movimento. A ferramenta disposta ainda na seção 

superior em (Mundo → Rasto), pode-se escolher um valor a desejar de número de molduras, e 

isto seria um fotógrafo que irá tirar uma foto a cada número de molduras definido.  

Exemplo: Se for escolhido a opção de 2 molduras, a cada 2 cliques efetuado no mouse 

para movimento da simulação, será registrado uma foto, e ela ficará amostra na própria 

simulação, ou seja, após 20 cliques de mouse ou 20 molduras de movimento executadas, 

teremos 10 fotos registradas, pois ocorrerá uma foto a cada 2 molduras, e assim sucessivamente. 

Observe a Figura 8. 

Figura 8 – Rasto e as quantidade de molduras 
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Devido a uma atualização desta nova versão do software, é preciso executar este 

seguinte passo para que o rasto apareça na simulação, na qual versões anteriores não necessitam, 

bastando efetuar (Clique Simples Sobre o Objeto → Janela → Aparência → Localizar 

Contorno). Conforme (Figura 9). 

Figura 9 – Contorno 

 

Durante o registro dos rastos devido a um objeto somente, não há nenhum problema, 

porém se tiver dispostos vários objetos se movimento, cada um registrando seu próprio rasto, 

ocasionalmente será exigido a eliminação dos rastos de todo a simulação para novas análises, 

para isto, basta executar o comando (CTRL+E). 

Por fim, é importante deixar claro uma média que é efetuada pelo software, quanto às 

molduras em relação ao tempo que elas levam para serem registradas, logo, 20 molduras 

equivalem exatamente a 1 segundo decorrido no cronometro. 

 

6º Passo-Projeto: Execução da Simulação 

 

A execução da simulação com cliques conforme mencionado acima poderá ser efetuada 

na ferramenta que se encontra na parte inferior esquerda, a ser realizada de duas maneiras. 

Na simulação livre ao clicar na seta direita a simulação será posta em execução sem 

pausas, já na simulação passo a passo a simulação irá ser executada conforme os cliques que 

serão dados no mouse. (Figura 10). 

Figura 10 – Execução da simulação 

 

Em uma simulação sempre será necessário e útil o uso de um cronômetro, e o software 

traz esse item em (Medida → Tempo), que pode ser observado na Figura 11. 

 

Figura 11 – Tempo 
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SIMULAÇÃO 1 – MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORME 

 

Passos desenvolvidos pelo professor 

1º Passo – Aplicar a área de trabalho com coordenadas, régua, linhas de grade e eixos. 

2º Passo – Criar um retângulo de dimensão de aproximadamente 20 metros, esta servirá como 

solo para a simulação, este deverá ser fixado com âncora. Sua posição deverá ser ficar 

exatamente paralelo ao eixo x. 

3º Passo – Criar um bloco quadrado, este será nosso objeto de análise da simulação. Coloque o 

bloco em cima da superfície criada. 

Conforme os passos citados, a simulação terá o seguinte formato inicial, onde foi alterado a cor 

do bloco para vermelho executando os comandos (Clique com botão direito → Aparência → 

Preenche → Cor) conforme a Figura 12. 

 

Figura 12 – Aparência dos corpos 

 

 

4º Passo – Modificação da Natureza 

• Retirar qualquer tipo de gravidade local e resistência do ar atuante na simulação. 

5º Passo – Agora, o quadrado será posto em movimento. 

• Duplo clique sobre o quadrado aparecerá a janela (Propriedades), nela iremos inserir em 

Vx que representa a velocidade do neste eixo do plano cartesiano para 3 m/s. Veja a 

Figura 13. 
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Figura 13 – Vetores velocidade 

   

Note agora que está sendo visível um vetor de cor verde saindo do centro do bloco, 

assim como a sua direção e o valor da sua magnitude. 

6º Passo – Neste instante já será possível uma breve análise inicial do fenômeno físico, clicando 

em executar. 

7º Passo –Neste passo irá ser feito uma análise Física mais precisa da simulação, mediante a 

inserção do rasto na simulação. Primeiramente será posto a cada 16 molduras, e execução da 

simulação, depois com 32 molduras, visto que nesta ocasião será identificado que o intervalo 

de tempo entre cada moldura é exatamente o mesmo, evidenciando a constância da velocidade 

do bloco. Neste passo, também iremos fazer com que o vetor velocidade do bloco sempre 

permaneça mostrando sua direção e seu valor para poder fazer análises futuras, para tal basta 

clicar no bloco e ir em (Definir → Vetores → Velocidade). 

A simulação terá então a seguinte forma: 

 A Figura 14 apresenta o rasto a cada 16 molduras. 

 
Figura 14 – Demonstração do rasto a cada 16 molduras 

 

 

A máquina fotográfica de cor preta na Figura acima não irá aparecer na simulação, ela tem a 

função por agora somente de demonstrar sua empregabilidade. 

Rasto a cada 32 molduras. Figura 15. 

 

 

 



126 

 

Figura 15 – Demonstração do rasto a cada 32 molduras 

 

 

8º Passo – Este passo será de adquirir informações a respeito do entendimento dos alunos sobre 

a simulação até agora. Para isto serão feitas as seguintes perguntas: 

1) O que os alunos observaram até agora? 

2) O bloco quadrado alterou sua velocidade? 

3) O bloco percorreu qual distância em 4 segundos, e em 8 segundos? 

Tais informações serão registradas pelo professor no anexo 1.1. 

9º Passo – Abordará a análise gráfica da simulação. Para tal, iremos dar clique simples no 

quadrado, e então iremos clicar no menu (Medida), e adicionaremos os itens (posição X, 

velocidade X, e aceleração X), um por vez. Após estes passos, iremos executar a simulação por 

aproximadamente 10 segundos, e teremos o semblante ilustrado na Figura 16. 

 

Figura 16 – Gráficos do MRU 

 

 

10º Passo – A partir dos gráficos, o professor irá indagar os alunos quanto suas percepções 

mediante a análise dos mesmos. 

11º Passo – Será finalizado a simulação virtual com as informações finais do professor quanto 

a Física envolvida no mesmo, assim como as análises dos rastros e gráficos desenvolvidos. 
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DESAFIO 1 – FAÇA VOCÊ MESMO! 

 

Proposta de desafio a ser realizado pelos alunos para desenvolverem as habilidades no 

software envolvidas até o momento. 

• Desta vez você será o responsável por criar a simulação! Mãos à obra! 

• Crie um chão, e um corpo que se movimente em cima deste, e utilize as diversas 

ferramentas dispostas no lado esquerdo proporcionando diversas ocorrências na 

simulação! 

No anexo o professor deverá anotar sobre as criações realizadas pelos alunos. 

 

 

SIMULAÇÃO 2 – MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORMEMENTE 

VARIADO 

 

Passos desenvolvido pelo professor 

1º Passo – Aplicar a área de trabalho com coordenadas, régua, linhas de grade e eixos. 

2º Passo – Criar um pequeno retângulo sobre o eixo x que servirá como solo para a simulação, 

este deverá ser fixado com a âncora.  

3º Passo – Criar um círculo com diâmetro de aproximadamente 2x2, este será nosso objeto de 

análise da simulação. Sua posição deverá ser (0 ; 40), ou seja, ele estará a 40 m de altura do 

chão. 

4º Passo – Iremos alterar a aceleração gravitacional atuante na simulação, que será o valor de 

9,81 m/s² correspondente ao do planeta Terra Sendo que o objetivo é analisar um movimento 

retilíneo uniformemente variado. Deveremos desprezar quaisquer forças resistivas que 

interfeririam na simulação, logo iremos eliminar a resistência do ar, bastando desativar tal 

função da seção (Mundo → Resistência do Ar). Conforme a Figura 17. 

Após efetuados os passos iniciais, a simulação ficará como na Figura 18. 
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Figura 17 – Alterações da gravidade e resistência do ar 

 
 

5º Passo – Neste instante já será possível uma breve análise inicial do fenômeno físico presente 

neste tipo de movimento. Para isto basta clicar no botão EXECUTAR na parte central superior 

da tela. 

6º Passo – Neste passo iremos analisar a simulação mediante a inserção do rasto, escolhendo a 

opção de 2 molduras. Ao executar a simulação com a ferramenta de execução no inferior da 

tela, passo a passo, será identificado novamente nesta situação que o intervalo de tempo entre 

cada moldura é exatamente o mesmo, porém percebendo agora à não constância dos 

espaçamentos entre cada moldura, evidenciando-se um movimento retilíneo uniformemente 

variado. 

Neste caso, pare a bola alguns instantes antes dela colidir com o solo. 

A Figura 18 mostra o movimento de queda livre da bolinha. 

 

Figura 18 – Rasto em queda livre 

 

 

7º Passo – Este passo será de adquirir informações a respeito do entendimento dos alunos sobre 

a simulação até agora. Para isto serão feitas as seguintes perguntas: 
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1) O que se observou até agora? 

2) O círculo teve sua velocidade alterada durante a queda? 

3) Se está havendo alteração de velocidade do círculo, qual é o agente responsável por esta 

alteração? 

4) O círculo percorreu qual distância em 1 segundo, e em 2 segundos? 

8º Passo – Abordará a análise gráfica da simulação. Para isto, iremos dar clique simples no 

círculo, e então iremos clicar no menu (Medida), e adicionaremos os itens (posição Y, 

velocidade Y, e aceleração Y), um por vez, e em seguida executar a simulação até instantes 

antes de colidir com o chão. 

 

Figura 19 – Gráficos do MRUV 

 

 

9º Passo – A partir dos gráficos, o professor irá indagar os alunos quanto suas percepções 

mediante a análise dos mesmos.  

10º Passo – O professor deverá questionar os alunos com as seguintes perguntas: 

1) Quanto as diferenças deduzidas entre este tipo de movimento em relação ao movimento 

uniforme.  

2) Quanto à forma matemática de como ocorre a variação da velocidade. 

3) Qual a grandeza Física está relacionada à variação temporal da velocidade? 

 



130 

 

11º Passo – Será finalizado a simulação virtual com as informações finais do professor quanto 

a Física envolvida de movimento uniformemente variado, assim como as análises dos rastos e 

gráficos desenvolvidos. 

 

 

DESAFIO 2 – FAÇA VOCÊ MESMO! 

 

Proposta de desafio a ser realizado pelos alunos para desenvolverem as habilidades no 

software envolvidas neste tipo de movimento. 

• Desta vez você será o responsável por criar a simulação! Mãos à obra! 

• Crie um chão, e um corpo qualquer a uma altura desejada acima deste solo. 

• Acrescente situações diversas, você pode por exemplo, simular seu experimento para 

ser realizado com a gravidade da Lua, ou de algum planeta do sistema solar, ou pode 

alterar a massa do seu objeto, pode colocá-lo mais alto. 

O professor deverá relatar sobre as criações realizadas pelos alunos no anexo. 

 

 

EXERCÍCIO 1 – MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORME 

 

Tais exercícios serão realizados pelos alunos desenvolvendo os consecutivos passos: 

1º Passo – Ao iniciar o software, aplicar todos os elementos fundamentais da área de trabalho. 

2º Passo – Criar um corpo para servir como solo, e fixa-lo na área de trabalho. 

3º Passo – Criar um objeto e inseri-lo no final do solo criado no passo anterior, fixando-o ao 

final. 

4º Passo – Criar um objeto e inseri-lo no início do solo criado. 

5º Passo – Adicionar um valor de velocidade horizontal no objeto livre. 

6º Passo – Criar gráficos de posição, velocidade e aceleração referentes ao objeto que se 

movimenta. 

 

Perguntas: 

1) Qual é o tipo de movimento que o objeto que se move realiza durante seu movimento? 

Explique. 

2) Quanto tempo o objeto leva para atingir o que está no final do solo? 
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3) Se você dividir pela metade a velocidade escolhida pelo objeto, o que se observa no tempo 

até ele chegar ao objeto que está no final do solo? 

4) Argumentar sobre as análises feitas através dos gráficos produzidos. 

A simulação terá o aspecto similar ao da Figura 20: 

 

Figura 20 – Representação da simulação do exercício 1 

 

 

 

EXERCÍCIO 2 – MOVIMENTO RETILÍNEO UNIFORMEMENTE 

VARIADO 

 

Tais exercícios serão realizados pelos alunos desenvolvendo: 

1º Passo – Ao iniciar o software, aplicar todos os elementos fundamentais da área de trabalho. 

2º Passo – Criar um retângulo para servir como solo, e fixa-lo na área de trabalho. 

3º Passo – Criar um círculo de diâmetro e deixa-lo acima do solo criado. 

4º Passo – Adicionar a aceleração gravitacional terrestre de 9,81 m/s² e retirar a resistência do 

ar. 

5º Passo – Adicionar uma velocidade vertical para cima no círculo livre com valor de 25 m/s. 

6º Passo – Criar gráficos de posição, velocidade e aceleração do círculo livre. 

 

Perguntas: 

1) Qual é o tipo de movimento que o círculo desempenha durante seu movimento? 

2) O que acontece com o círculo, move-se sempre na mesma direção, no mesmo sentido? 

3) Qual a velocidade no ponto mais alto da trajetória do círculo? Explique. 

4) Qual o tempo gasto pelo círculo até atingir o valor mais alto de sua trajetória? 
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5) Qual a altura atingida pelo círculo? 

6) Descreva o que ocorreria se ao invés da gravidade terrestre, se a simulação fosse realizada 

com gravidade lunar? 

7) O que ocorreria se for adicionando a resistência do ar padrão com um valor de 0.3 nesta 

simulação? 

8) Argumentar sobre as análises feitas através dos gráficos produzidos. 

A simulação acima terá aspecto semelhante ao da Figura 21: 

 

Figura 21 – Representação da simulação do exercício 2 
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APÊNDICE C – PRODUTO EDUCACIONAL - VOLUME 2 – LANÇAMENTO 

OBLÍQUO 
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SOBRE O PRODUTO 

 

Este produto educacional disponibilizará uma metodologia de aplicação de um manual, que 

contem tutoriais de criação e aplicação de simulações virtuais com o software Interactive Physics, sendo 

destinado a professores de Física do ensino médio. Esta ferramenta de ensino será inserida em conjunto 

aos conteúdos que fazem parte do início da ementa curricular do 1º ano do ensino médio em 4 aulas de 

100 minutos cada, sendo eles, o movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado, lançamento 

oblíquo plano inclinado com e sem atrito, com uma avaliação na última aplicação. O simulador em 

questão, tem propósito de melhorar a compreensão dos conteúdos e estimular o poder de abstração dos 

fenômenos físicos.  

Para a aplicação do produto educacional fora utilizado o método construcionista de Seymour 

Papert, no qual o aluno irá ter o poder de ser o artista e condutor de sua aprendizagem, mediante a 

manipulação do simulador, afim de que se possa obter novas conexões e habilidades, ocorrendo de uma 

maneira participativa e interativa do processo de ensino-aprendizagem.  

Importante destacar que na concepção construcionista, o professor não decreta seu 

conhecimento ao aluno, ele conduz, aconselha e encoraja. 

 

SOBRE O INTERACTIVE PHYSICS 

 

É um software de propriedade da Design Simulation Technologies, uma empresa americana 

com sede na cidade de Canton, estado de Michigan, que comercializa e suporta produtos de software 

utilizados por estudantes, educadores e profissionais para aprender e ensinar princípios de Física e usar 

esses princípios para construir modelos virtuais de projetos mecânicos. O software tem o perfil de 

cooperar diretamente na docência por proporcionar uma instrução sobre princípios abstratos, através de 

suas ferramentas que permitem a modificação das propriedades da natureza presente na simulação, como 

a gravidade e a resistência do ar, ou até mesmo a massa e o tipo de material a ser usado. 

Para a criação do produto educacional foi utilizado a versão 9.0, sendo esta uma versão paga, 

que foi comprada para desenvolver este trabalho. Para aquisição, é necessário entrar em contato pelo e-

mail ip.support.support@design-simulation.com com a empresa Design Simulation Technologies. 

É possível utilizar uma versão demonstração ao preencher o formulário no site 

http://www.design-simulation.com/IP/demo.php, no qual um representante entrará em contato para 

enviá-lo. 

mailto:ip.support.support@design-simulation.com
mailto:ip.support.support@design-simulation.com
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SIMULAÇÃO 1 – CAIXOTE VOADOR 

 

Passos desenvolvido pelo professor 

1º Passo – Aplicar a área de trabalho com coordenadas, régua, linhas de grade e eixos. 

 

2º Passo – Criar um retângulo de tamanho aproximado de 40 metros que servirá como solo para 

a simulação, este deverá ser fixado com a âncora. Sua posição deverá ser (18 ; -0,5), tais valores 

poderão ser alterados nas propriedades do objeto, para isto basta realizar duplo clique sobre o 

retângulo. 

 

3º Passo – Criar um bloco quadrado de dimensão (2x2), este será nosso objeto de análise da 

simulação, citado como caixote. Sua posição deverá ficar no início do solo criado. 

Conforme os passos 2º e 3º, a simulação terá aspecto conforme Figura 1. 

 

Figura 1 – Criação de superfície e caixote 

 

 

4º Passo – Agora, o quadrado será posto em movimento, para isto, com duplo clique sobre o 

quadrado iremos alterar o valor no menu propriedades em VX para (10 m/s) e VY para (15 

m/s), e também ativar a gravidade local atuante na simulação como sendo a da terrestre, além 

de desprezar quaisquer forças resistivas que interfeririam na simulação, logo iremos eliminar a 

resistência do ar, bastando desativar tal função da seção (Mundo). 

 

 



137 

 

Conforme demonstrado na Figura 2. 

 
Figura 2 – Inserção de vetores velocidade 

 

 

5º Passo – Neste instante já será possível uma breve análise inicial do fenômeno físico. Para 

isto basta clicar no botão EXECUTAR na parte central superior da tela.  

6º Passo –Neste passo irá ser feito uma análise mais profunda da simulação, mediante a inserção 

do (rasto), relembrando que para isto se faz necessário ativar a caixinha LOCALIZAR 

CONTORNO presente na seção APARÊNCIA na simulação onde será posto a cada (4 

molduras), visto que nesta ocasião será identificado que o intervalo de tempo entre cada 

moldura é exatamente o mesmo. Observe a Figura 3. 

Figura 3 – Aparência do caixote e localização de contorno 

 
 

É observado agora duas características concomitantes, primeiramente teremos uma 

constância dos espaçamentos do bloco se observado seu movimento no eixo x, em seguida a 

não constância dos espaçamentos entre cada moldura se analisada no eixo y, evidenciando-se 

um lançamento oblíquo conforme a visualização da simulação. 
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Importante: Quando houver mudanças de molduras, para apagar o rasto da simulação 

anterior basta efetuar o comando (CTRL+E). 

Conforme este passo, a simulação ficará como na Figura 4: 

Figura 4 – Lançamento oblíquo do caixote 

 

 

7º Passo – Este passo será de adquirir informações a respeito do entendimento dos alunos sobre 

a simulação até agora. Para isto será feito as seguintes perguntas: 

Pergunta 1: O que se observou até agora? 

Pergunta 2: Qual é o agente responsável pela descida do corpo na segunda parte do movimento? 

Pergunta 3: Houve alteração da componente da velocidade na direção X? E velocidade na 

direção Y?  

Pergunta 4: Qual foi o alcance horizontal atingido após 3 segundos? 

Tais informações irão dar ao professor o entendimento prévio que os alunos terão. 

 

8º Passo – Abordará a analise vetorial da simulação. Para tal, iremos dar cliques simples no 

quadrado, e então iremos clicar no menu (Definir), depois em (Vetores) e por fim em 

(Velocidade), (Aceleração), (Força Resultante), realizando este procedimento de adicionar 

vetores um por vez. 
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Após adicionados tais vetores, a simulação será executado e ficará conforme 

demonstrada na Figura 5: 

Figura 5 – Sentido da força gravitacional atuante no caixote durante seu movimento 

 

 

• O vetor velocidade está representado pela seta de cor azul com o símbolo (V). 

• O vetor aceleração está representado pela seta de cor verde com o símbolo (A). 

• O vetor força resultante está representado pela seta de cor vermelho com o símbolo 

(FT). 

 

9º Passo – Este passo será para adquirir informações a respeito do entendimento dos alunos 

sobre a simulação após a inserção dos vetores. Para isto será feito as seguintes perguntas: 

Pergunta 1: O que se observou até agora? 

Pergunta 2: O bloco quadrado alterou os valores ou direções da velocidade no eixo X ou no 

eixo Y?  

Pergunta 3: Quais conclusões se têm a partir de agora após a visualização da simulação com a 

inserção de vetores? 

Pergunta 4: Qual seria o agente responsável para força resultante? 

Pergunta 5: O movimento na direção X ou Y tem alguma relação com o MUV estudado 

anteriormente? 

Tais informações irão dar ao professor o entendimento que os alunos terão com o auxílio dos 

vetores. 
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10º Passo – Abordará a análise gráfica da simulação. Para tal, iremos dar clique simples no 

quadrado, e então iremos clicar no menu (Medida), e adicionaremos os itens (Posição), e por 

fim (Todos), por fim iremos iniciar a simulação onde o mesmo ficará da maneira representada 

pela Figura 6. 

 

Figura 6 – Gráfico X(m) x t(s) no MRUV 

 

 

E então o professor irá realizar a análise do gráfico, destacando a linha vermelha em 

forma de parábola que representa a componente do movimento vertical, isto ocorrendo devido 

à queda de velocidade nesta componente vetorial até o ponto de velocidade vertical igual a zero, 

após então a componente irá obter aumento em seu valor. Analisando também o da linha azul, 

que representa a componente do movimento horizontal, sendo está uma reta, devido a 

permanência de velocidade constante do corpo no eixo x. 

 

11º Passo – Neste passo será feito uma análise mais precisa do comportamento das velocidades 

VX e VY. 

O vetor velocidade V representado acima de cor azul no caixote será decomposto nos 

eixos X e Y, para isto, clique no corpo e vá na ferramenta superior (Definir), e depois em 

(Exibição do Vetor), e assim como na Figura 7 marcar as caixinhas das opções X e Y, e 

desmarcar a caixinha valor, isto é necessário pois a medida em que o caixote se movimenta os 

valores irão sobrepor-se um ao outro, gerando uma mistura de números com setas onde não se 

entende nada, logo é aconselhável sua retirada. 
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Figura 7 – Controle de exibição de vetores 

 

Observe que a partir de agora podemos observar as componentes vetoriais Vx e Vy da 

velocidade V. 

Ao executar a simulação, iremos ter uma visão de como se comportam tais componentes 

de velocidade, conforme Figura abaixo: 

 

Figura 8 – Componentes do vetor velocidade e força gravitacional 

 

 

Observa-se alguns pontos importantes: 

I- Diminuição do tamanho da componente da velocidade Vy na subida e aumento em sua 

descida. 

II- O tamanho da componente Vx aparentemente não se altera. 
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Estas duas análises serão comprovadas no próximo passo. 

12º Passo – Iremos analisar as representações gráficas da velocidade Vy e Vy. Primeiramente 

clique simples sobre o corpo seguido de ativar o gráfico na opção de ferramenta (Medida), 

(Velocidade), (Todos). 

Ao executar a simulação, teremos o gráfico representado abaixo. 

 

Figura 9 – Gráfico v(m/s) x t(s) no MRUV 

 

 

Observa-se mais uma vez a variância de Vy de maneira uniforme com uma reta inclinada 

de cor vermelha, assim como a constância de Vx através de uma reta horizontal de cor azul. 

 

13º Passo – Será finalizado a simulação virtual com as informações finais do professor quanto 

a Física envolvida no mesmo, assim como as análises dos rastos e gráficos desenvolvidos. 

 

 

DESAFIO 1 – FAÇA VOCÊ MESMO! 

 

Desta vez você será o responsável por criar a simulação! Mãos à obra! 

Crie um chão, e um corpo que seja lançado de forma oblíqua, e utilize as diversas 

ferramentas dispostas no lado esquerdo proporcionando diversas ocorrências na simulação! 

Na sua simulação verifique quais impactos ocorrem quando se modifica a velocidade 

inicial do corpo, ou quando se é alterada a sua massa. 
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SIMULAÇÃO 2 – JOGO DE BASQUETE 

 

Passos desenvolvido pelo professor 

1º Passo – Aplicar a área de trabalho com coordenadas, régua, linhas de grade e eixos. 

 

2º Passo – Criar um retângulo 1 de dimensão (40x1) que servirá como solo para a simulação, 

este deverá ser fixado com a âncora. Sua posição deverá ser (18 ; -0,5), tais valores poderão ser 

alterados nas propriedades do objeto, para isto basta realizar duplo clique sobre o retângulo.  

 

3º Passo – Criar um retângulo 2 de dimensão (1x15) que servirá como poste para a fixação da 

(cesta de basquete), este deverá ser fixado com a âncora. Sua posição deverá ser (37,5 ; 7,5), 

tais valores poderão ser alterados nas propriedades do objeto, para isto basta realizar duplo 

clique sobre o retângulo.  

 

4º Passo – Criar uma (cesta de basquete) com a ferramenta (Polígono), disposta na barra de 

ferramentas à esquerda. Ela deve estar fixa com a âncora na posição (34,5 ; 9) e ter dimensões 

conforme a Figura 10. 

 

Figura 10 – Criação da cesta de basquete 

 

 

5º Passo – Criar um (jogador de basquete) com a ferramenta (Polígono), disposta na barra de 

ferramentas à esquerda, onde este poderá ser criado de forma a preferir, desde que a mão do 

jogador fique abaixo da bola, permitindo assim que a bola fique sobre a mão do jogador, 

salientando que o jogador deverá estar fixado com âncora. Tal jogador está indicado na Figura 

11. 
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Figura 11 – Criação do jogador e da bola de 

basquete 

 

 

6º Passo – Criar um círculo com diâmetro de 2m, este será nosso objeto de análise da simulação, 

dito como nossa bola de basquete. Sua posição deverá ser (5 ; 5). 

 

Feito todos os passos anteriores, a simulação terá o formato da Figura 12. 

 

Figura 12 – Representação pré início de execução da simulação 

 

 

7º Passo – Neste instante já será possível uma breve análise inicial do fenômeno físico. Para 

isto basta clicar no botão EXECUTAR na parte central superior da tela, mas antes é necessário 

que coloquemos a (bola de basquete) em movimento, basta dar duplo clique na bola e 

adicionarmos nos itens velocidade, valores aleatoriamente. 

 

8º Passo – Neste passo o professor irá fazer anotações sobre as percepções dos alunos quanto à 

mudança de velocidade colocada na bola, e que consequências isso gerará. 

9º Passo – Neste passo iremos analisar a simulação mediante a inserção do (rasto), escolhendo 

a opção de (2 molduras) e inserindo os valores de velocidade na bola de Vx = 11 m/s e Vy= 15 

m/s. Irá então ser executada a simulação, e ficará com o aspecto conforme Figura 13. 
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Figura 13 – Rasto do movimento da bola de basquete 

 

Ótimo, o jogador encestou a bola. 

 

10º Passo – Abordará a análise gráfica da simulação. Para tal, iremos dar clique simples no 

quadrado, e então iremos clicar no menu (Medida), e adicionaremos os itens (Posição), → 

(Todos), e (Velocidade) → (Todos), e então iremos iniciar a simulação onde o mesmo ficará 

desta maneira na Figura 14. 

 

Figura 14 – Gráficos [x(m) x t(s)] e [v(m/s) x t(s)] no MRUV 

 

 

E então o professor irá realizar a análise do gráfico, que é a mesma da realizada no 

decimo segundo passo da simulação 1 – Caixote Voador, deste mesmo volume (Apêndice C). 

 

11º Passo – Consistirá da inserção da força de resistência do ar, para isto deve-se ir na seção 

(Mundo) → (Resistência do ar) → (Padrão). Na Figura 15 encontra-se a demonstração de como 

tal força interferirá no movimento da bola. 
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Figura 15 – Comparação de simulação realizada sem e com 

resistência do ar 

 

  

 Deve-se instruir os alunos, de maneira a encontrar alternativas para vencer a resistência 

do ar e encestar a bola. 

 

12º Passo – Será finalizado a simulação virtual com as informações finais do professor quanto 

a Física envolvida de movimento uniformemente variado, assim como as análises dos rastos e 

gráficos desenvolvidos. 

 

 

DESAFIO 2 – FAÇA VOCÊ MESMO! 

 

Desta vez você será o responsável por criar a simulação! Mãos à obra! 

Seu objetivo é simular uma tacada perfeita de uma bolinha de golfe que se movimenta de forma 

oblíqua até acertar em cheio o buraco, que crie situações diversas para concluir o desafio, você 

pode por exemplo, simular com diversos valores de gravidade, pode alterar os valores dos 

vetores velocidades presentes no seu corpo a ser lançado e observar a altura máxima e alcance 

horizontal atingido por ele. Divirta-se! 

 

 

EXERCÍCIO 1 – CAMPO DE FUTEBOL 

 

Tais exercícios serão realizados pelos alunos: 
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1º Passo – Ao iniciar o software, aplicar todos os elementos fundamentais da área de trabalho. 

2º Passo – Criar um retângulo de dimensão (85 x 1), fixa-lo na área de trabalho na posição (37,5 

; -1,5) 

3º Passo – Criar um círculo de raio 2m, e deixa-lo na posição (0 ; 0). 

4º Passo – Inserir vetores na bola. 

5º Passo – Inserir rasto na simulação 

6º Passo – Criar gráficos da posição da bola. 

 

Um jogador de futebol deseja chutar a bola fazendo com que ela acerte o círculo central 

do campo no qual inicia a partida que fica na posição 40m. Sabe-se que o jogador emprega na 

bola uma velocidade horizontal de 10 m/s, e que o local onde ocorre o jogo de futebol tem 

aceleração gravitacional de 9,8 m/s². Essa simulação ficará com aspecto semelhante à Figura 

16. 

Figura 16 – Representação da simulação do exercício 1 

 

 

1º Pergunta – Qual deve ser o valor da componente vertical da bola? 

2º Pergunta – Qual o tempo de subida e de descida da bola até o ponto máximo da trajetória? 

3º Pergunta – Qual o alcance máximo vertical alcançado pela bola? 

4º Pergunta – Argumentar sobre as análises feitas através dos gráficos produzidos. 

5º Pergunta – Qual é a velocidade no ponto mais alto da trajetória? 

Conforme verificado na posição Y do círculo no instante de 4 segundos ser o valor de -

6,661.10-15m nada mais é do que a representação de um valor muito pequeno, de considerável, 

e isto acontece no software devido ao seu nível de precisão, sendo assim este valor é o 
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considerado como zero metros, deduzindo assim que o círculo retornou ao mesmo nível Y do 

qual saiu. 

 

 

EXERCÍCIO 2 – (BOLA CAINDO DA MESA) 

 

Tais exercícios serão realizados pelos alunos: 

1º Passo – Ao iniciar o software, aplicar todos os elementos fundamentais da área de trabalho. 

2º Passo – Criar três retângulos de dimensões (30 x 2), (1 x 9), (16 x 1), fixa-los na área de 

trabalho com a âncora nas posições (7,5 ; -1,5), (-8 ; 3,5), (-8 ; 8,5), respectivamente. 

3º Passo – Criar um círculo de diâmetro 2m e deixa-lo na posição (-15; 10) 

4º Passo – Adicionar a aceleração gravitacional terrestre de 9,81 m/s² e rasto a cada 32 

molduras. 

5º Passo – Adicionar uma velocidade horizontal no círculo com valor de 15 m/s e retirar inserir 

o valor 0 (zero) no que corresponde ao atrito cinético do círculo. 

6º Passo – Inserir vetores no círculo. 

7º Passo - Criar gráficos de posição, velocidade e aceleração do círculo livre. 

A simulação terá aparência da Figura 17. 

Figura 17 – Representação da simulação do exercício 2 

 

1º Pergunta – Qual é o tipo de movimento que o círculo desempenha durante seu movimento? 

Explique. 

2º Pergunta – O que acontece com o círculo, move-se sempre na mesma direção, no mesmo 

sentido? Disserte sobre. 

3º Pergunta – Quanto tempo leva para o corpo atingir o chão desde o início de seu movimento? 

4º Pergunta – Qual a coordenada de contato entre o círculo e o chão? 

5º Pergunta – Argumentar sobre as análises feitas através dos gráficos produzidos. 
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APÊNDICE D – PRODUTO EDUCACIONAL – VOLUME 3 – PLANO INCLINADO 

COM E SEM ATRITO 
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SOBRE O PRODUTO 

 

Este produto educacional disponibilizará uma metodologia de aplicação de um manual, que 

contem tutoriais de criação e aplicação de simulações virtuais com o software Interactive Physics, sendo 

destinado a professores de Física do ensino médio. Esta ferramenta de ensino será inserida em conjunto 

aos conteúdos que fazem parte do início da ementa curricular do 1º ano do ensino médio em 4 aulas de 

100 minutos cada, sendo eles, o movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado, lançamento 

oblíquo plano inclinado com e sem atrito, com uma avaliação na última aplicação. O simulador em 

questão, tem propósito de melhorar a compreensão dos conteúdos e estimular o poder de abstração dos 

fenômenos físicos.  

Para a aplicação do produto educacional fora utilizado o método construcionista de Seymour 

Papert, no qual o aluno irá ter o poder de ser o artista e condutor de sua aprendizagem, mediante a 

manipulação do simulador, afim de que se possa obter novas conexões e habilidades, ocorrendo de uma 

maneira participativa e interativa do processo de ensino-aprendizagem.  

Importante destacar que na concepção construcionista, o professor não decreta seu 

conhecimento ao aluno, ele conduz, aconselha e encoraja. 

 

SOBRE O INTERACTIVE PHYSICS 

 

É um software de propriedade da Design Simulation Technologies, uma empresa americana 

com sede na cidade de Canton, estado de Michigan, que comercializa e suporta produtos de software 

utilizados por estudantes, educadores e profissionais para aprender e ensinar princípios de Física e usar 

esses princípios para construir modelos virtuais de projetos mecânicos. O software tem o perfil de 

cooperar diretamente na docência por proporcionar uma instrução sobre princípios abstratos, através de 

suas ferramentas que permitem a modificação das propriedades da natureza presente na simulação, como 

a gravidade e a resistência do ar, ou até mesmo a massa e o tipo de material a ser usado. 

Para a criação do produto educacional foi utilizado a versão 9.0, sendo esta uma versão paga, 

que foi comprada para desenvolver este trabalho. Para aquisição, é necessário entrar em contato pelo e-

mail ip.support.support@design-simulation.com com a empresa Design Simulation Technologies. 

É possível utilizar uma versão demonstração ao preencher o formulário no site 

http://www.design-simulation.com/IP/demo.php, no qual um representante entrará em contato para 

enviá-lo. 

mailto:ip.support.support@design-simulation.com
mailto:ip.support.support@design-simulation.com
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SIMULAÇÃO 1 – PLANO INCLINADO COM E SEM ATRITO 

(TRIÂNGULO DESLIZANTE) 

 

Passos desenvolvidos pelo professor 

1º Passo – Aplicar a área de trabalho com coordenadas, régua, linhas de grade e eixos e 

aceleração gravitacional terrestre. 

 

2º Passo – Criar um plano inclinado de dimensão (80x48) que servirá como solo para o 

experimento, este deverá ser fixado com a âncora. Sua posição deverá ser (40.712644; 

23.022989), tais valores poderão ser alterados nas propriedades do objeto, para isto basta 

realizar duplo clique sobre o retângulo. Neste plano inclinado deverá ter seus valores de atrito 

estático e cinético para valores 1, conforme a Figura 1. 

 

Figura 1 – Valores dos 

atritos 

 

 

3º Passo – Criar um triângulo de dimensão (5x3), este será nosso objeto de análise do 

experimento que “escorregará” pelo plano inclinado feito no passo anterior. Sua posição deverá 

ser (3,333 ; 47). 

Conforme os passos 1º a 3º, o experimento irá estar representado conforme a Figura 2. 

 

Figura 2 – Triângulo e o plano inclinado 
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4º Passo – Neste passo iremos fazer ajustes necessários para a inserção do atrito entre o triângulo 

e o plano inclinado no qual ele está disposto. Primeiramente, clique simples sobre o triângulo, 

após isto ir no menu superior (Definir), depois em (Novo Controle), por fim em (Atrito 

Cinético). Feito isto, surgirá um menu de deslizamento, no qual será possível ajustar o valor do 

atrito cinético, conforme a Figura 3. Nesse caso, iremos inserir o valor de 0,5, para o valor do 

coeficiente do atrito cinético. 

 

Figura 3 – Deslizador 

de atrito cinético 

 

 

5º Passo – Algo importante a se incluir neste experimento serão os vetores de definição no 

triângulo, dentre os quais serão incluídos (velocidade, força resultante, força gravitacional, 

força de atrito), vide na Figura 4. 

 

Figura 4 – Definição de vetores 

 

 

6º Passo – Se iniciarmos a simulação neste instante, os valores de cada vetor irão se sobrepor, 

logo, na seção (Exibição de Vetor) iremos eliminar tais valores, desmarcando todas as caixinhas 

da última coluna da direita (Figura 5). 
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Figura 5 – Exibição dos vetores 

 

 

7º Passo – Agora, o triângulo será posto em movimento, para isto basta clicar em (Executar). 

Para uma melhor análise do experimento recomenda-se inserir um rasto de a cada 16 molduras. 

O movimento registrado será conforme expresso na Figura. 

 

Figura 6 – Força gravitacional e atrito no plano inclinado 

 

 

8º Passo – Este passo será de adquirir informações a respeito do entendimento dos alunos sobre 

o experimento até agora. Para isto será feito as seguintes perguntas: 

1) O que se observou até agora? 

2) O triângulo alterou sua velocidade, se sim de que forma? 

3) Alterando-se o valor do atrito cinético, resulta em qual ou quais mudanças no experimento? 
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4) O que aconteceria com o movimento se alterarmos os valores do atrito, aumentando ou 

diminuindo? 

Tais informações irão dar ao professor o entendimento prévio que os alunos terão. 

 

9º Passo – Abordará a análise gráfica do experimento. Para tal, iremos dar clique simples no 

triângulo, e então iremos clicar no menu (Medida), e adicionaremos os itens (Posição, 

Velocidade e Aceleração) em (X, Y, ROT) e então iremos iniciar o experimento onde o mesmo 

ficará da maneira exibida na Figura 7. 

 

Figura 7 – Gráficos do movimento do triângulo sobre o plano inclinado 

 

 

Desta vez o professor irá deixar com que os alunos comentem primeiramente sobre os 

gráficos. Após as opiniões serem proferidas, o professor irá comentar sobre os gráficos 

mencionando as semelhanças e diferenças entre este movimento e o MUV estudado 

anteriormente. 

 

10º Passo – Será finalizado o experimento virtual com as informações finais do professor quanto 

a Física envolvida no mesmo, assim como as análises dos rastos e gráficos desenvolvidos. 

 

 

DESAFIO 1 – FAÇA VOCÊ MESMO! 

 

Desta vez você será o responsável por criar o experimento! Mãos à obra! 

Crie seu próprio plano inclinado com as medidas que desejar. Em cima do plano que 

criou coloque algum objeto e analise seu movimento com os recursos do software. 

O professor deverá relatar sobre as criações realizadas pelos alunos. 
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SIMULAÇÃO 2 – PLANO INCLINADO COM E SEM ATRITO (POLIA) 

 

Passos desenvolvido pelo professor 

1º Passo – Aplicar a área de trabalho com coordenadas, régua, linhas de grade e eixos e 

aceleração gravitacional terrestre. 

 

2º Passo – Criar um polígono 1 de 30 m de comprimento com uma altura de 15m que servirá 

como nosso plano inclinado para o experimento, este deverá ser fixado com a âncora. Sua 

posição deverá ser próxima da origem do plano cartesiano, tal posição poderá ser ajustada, ou 

através da criação inicial do polígono, ou com clique fixo do mouse sobre o polígono e assim 

ajustá-lo. Sabe-se que se tendo este formato, o plano inclinado irá ter um ângulo de queda com 

valor 26,56°. Por fim, ao dar clique duplo neste polígono iremos remover os atritos estáticos e 

cinéticos, para tal basta inserir o valor 0 (zero) em ambas. Neste plano inclinado deverá ter seus 

valores de atrito estático e cinético para valores 1. 

 

3º Passo – Criar um polígono 2 de dimensão de dimensões 2x2x3x  que servirá como um 

corpo que irá se mover no plano inclinado, onde tal configuração será igual da Figura 8. Sua 

posição deverá ser (1,067 ; 15,733), desta forma ele estará situado bem no início superior do 

plano inclinado. Por fim, ao dar clique duplo neste polígono iremos remover os atritos estáticos 

e cinéticos, para tal basta inserir o valor 0 (zero) em ambas, assim como iremos inserir neste 

polígono um valor de massa de 10 kg. 

 

Figura 8 – Polígono da 

simulação 

 

 

4º Passo – Criar um quadrado 1 de dimensões 2x2. Ele deve estar posicionado na coordenada 

(-3 ; -3) e nos servirá como outro corpo a se mover, porém na vertical, devido sua conexão com 

o polígono 2 por um fio através de uma polia. Iremos inserir neste polígono um valor de massa 

de 10 kg, para isto basta clique duplo sobre o quadrado. 
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5º Passo – Inserir uma polia que está situada no painel de ferramentas, e iremos adicioná-la da 

seguinte maneira e ordem,  

1- após selecionar a ferramenta polia, clicar no centro do quadrado 1, (o centro de qualquer 

objeto criado será evidenciado com um pequeno círculo no próprio objeto), ao mover-se 

o mouse pela tela percebe-se que um fio o acompanha, este fio é o que irá fazer a conexão 

entre o outro corpo (polígono 2) a se movimentar. 

2- Clicar na coordenada (-3 ; 18) 

3- Clicar na coordenada (1 ; 18) 

4- Clicar no centro do polígono 2. 

 

6º Passo – Agora iremos fazer ajustes necessários para a inserção do atrito entre o polígono e o 

plano inclinado no qual ele está disposto. Primeiramente, clique simples sobre o triângulo, após 

isto, ir no menu superior (Definir), depois em (Novo Controle), por fim em (Atrito Cinético). 

Feito isto, surgirá um menu de deslizamento, no qual será possível ajustar o valor do atrito 

cinético a bom grado, conforme Figura 9. Contudo, iremos inserir os diversos valores, (0; 0,4; 

0,8; 1). 

 

Figura 9 – Caixa e polígono acoplados por um fio que passa por uma polia 

 

7º Passo – Este passo será para adquirir informações a respeito do entendimento dos alunos 

sobre a visualização do experimento em movimento. 

1) Quais tipos de movimentos se observou até agora, MRU ou MRU, ou ambos? 

2) O que se observou no movimento dos corpos? 
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3) Qual dos dois que se movimentam mais rápido? 

4) O que aconteceria com o movimento de ambos os corpos se alterarmos o atrito presente no 

plano inclinado? 

Tais informações irão dar ao professor o entendimento prévio que os alunos terão. 

 

8º Passo – Este passo será para adquirir informações a respeito do entendimento dos alunos 

sobre a visualização do experimento em movimento, similar ao passo anterior, porém o 

professor irá instrui-los a inserir gráficos em cada um dos corpos que se movimentam, 

refazendo as questões do passo anterior. 

 

 

DESAFIO 2 – FAÇA VOCÊ MESMO! 

Desta vez você será o responsável por criar o experimento! Mãos à obra! 

Crie uma situação onde há uma polia presa a dois corpos que se encontram sobre um 

plano inclinado, e analisando a Física do experimento criado com as ferramentas do software. 

O professor deverá relatar sobre as criações realizadas pelos alunos. 

 

 

EXERCÍCIO 1 – SUPER TRIÂNGULO 

 

Tais exercícios serão realizados pelos alunos: 

1º Passo – Ao iniciar o software, aplicar todos os elementos fundamentais da área de trabalho. 

2º Passo – Criar um super triângulo de dimensões (40 x 10), fixa-lo na área de trabalho na 

posição (20 ; 3,33) 

3º Passo – Criar dois triângulos, um deverá ser inserido na ponta esquerda e o outro na ponta 

direita do super triângulo. 

4º Passo – Inserir vetores nos triângulos menores. 

5º Passo – Inserir um sistema de polia fazendo conexão entre os dois triângulos. Neste caso é 

sugerido inserir a polia na coordenada x = 20m, já na coordenada y entre 11 e 13 metros. Isto 

servirá para que ocorra o movimento dos triângulos de forma contínua sem elevações sobre a 

superfície do triângulo. 

6º Passo – Inserir rasto na simulação 

7º Passo – Criar gráficos nos triângulos. 
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A Figura 10 mostra como ficará a simulação. 

 

Figura 10 – Representação da simulação do exercício 1 

 

 

Com base nesta configuração dos triângulos, responda: 

1) Ao serem postos em movimento, qual o tipo de movimento que os triângulos 

desempenham? 

2) Qual triângulo movimenta-se mais rapidamente, o da esquerda ou o da direita? 

3) Você consegue mencionar quais são as forças que estão sendo empregadas em ambos os 

triângulos? 

4) O que acontece quando se altera a massa de um dos dois triângulos? 

5) Argumentar sobre as análises feitas através dos gráficos produzidos. 

 

O professor deverá relatar sobre as criações realizadas pelos alunos. 

 

 

EXERCÍCIO 2 – (PLANO RADIANO) 

 

Tais exercícios serão realizados pelos alunos. 

1º Passo – Ao iniciar o software, aplicar todos os elementos fundamentais da área de trabalho. 

2º Passo – Criar um triângulo retângulo que será utilizado como plano inclinado de maneira que 

o ângulo reto fique no canto esquerdo inferior, no qual a altura será de 7 metros e o comprimento 

15 metros para a direita. Ainda neste plano inclinado criado, alterar os valores de atrito estático 

e cinético para o valor 1. 

3º Passo – Criar um quadrado que será o objeto a ser posto em movimento. 
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4º Passo – No quadrado criado, inserir a angulação que ele deverá estar para ficar com sua 

superfície inferior totalmente em contato com o plano inclinado, de modo que ele deve estar no 

ponto mais alto possível do plano inclinado. 

5º Passo – Inserir neste quadrado um novo controle de atrito cinético de modo (deslizador). 

Adicionar a aceleração gravitacional terrestre de 9,81 m/s² e rasto com valor a desejar. 

6º Passo – Inserir vetores no quadrado. 

7º Passo – Criar gráficos de posição, velocidade e aceleração no quadrado. 

8º Passo – Por o quadrado em movimento em Executar. 

A Figura 11 apresenta o aspecto da simulação construída. 

 

Figura 11 – Representação da simulação do exercício 2 

 

 

Com base nesta simulação, responda: 

1) Qual é o tipo de movimento que o quadrado desempenha durante seu movimento? 

Explique. 

2) Quanto tempo leva para o quadrado percorrer todo o plano inclinado? 

3) O que acontece de diferente no movimento do quadrado quando se insere um valor de atrito 

em 0,1 e depois um valor de 0,3? 

4) O que acontece quando se insere um valor de atrito em acima de 0,5? 

5) Com valores de atrito acima de 0,5, se aumentarmos a massa do corpo significativamente, 

ele irá deslizar sobre o plano inclinado? Comente. 

6) Argumentar sobre as análises feitas através dos gráficos produzidos. 
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APÊNDICE E – PRODUTO EDUCACIONAL – VOLUME 4 – AVALIAÇÃO 
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SOBRE O PRODUTO 

 

Este produto educacional disponibilizará uma metodologia de aplicação de um manual, que 

contem tutoriais de criação e aplicação de simulações virtuais com o software Interactive Physics, sendo 

destinado a professores de Física do ensino médio. Esta ferramenta de ensino será inserida em conjunto 

aos conteúdos que fazem parte do início da ementa curricular do 1º ano do ensino médio em quatro aulas 

de 100 minutos cada, sendo eles, o movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado, lançamento 

oblíquo plano inclinado com e sem atrito, com uma avaliação na última aplicação. O simulador em 

questão, tem propósito de melhorar a compreensão dos conteúdos e estimular o poder de abstração dos 

fenômenos físicos.  

Para a aplicação do produto educacional fora utilizado o método construcionista de Seymour 

Papert, no qual o aluno irá ter o poder de ser o artista e condutor de sua aprendizagem, mediante a 

manipulação do simulador, afim de que se possa obter novas conexões e habilidades, ocorrendo de uma 

maneira participativa e interativa do processo de ensino-aprendizagem.  

Importante destacar que na concepção construcionista, o professor não decreta seu 

conhecimento ao aluno, ele conduz, aconselha e encoraja. 

 

SOBRE O INTERACTIVE PHYSICS 

 

É um software de propriedade da Design Simulation Technologies, uma empresa americana 

com sede na cidade de Canton, estado de Michigan, que comercializa e suporta produtos de software 

utilizados por estudantes, educadores e profissionais para aprender e ensinar princípios de Física e usar 

esses princípios para construir modelos virtuais de projetos mecânicos. O software tem o perfil de 

cooperar diretamente na docência por proporcionar uma instrução sobre princípios abstratos, através de 

suas ferramentas que permitem a modificação das propriedades da natureza presente na simulação, como 

a gravidade e a resistência do ar, ou até mesmo a massa e o tipo de material a ser usado. 

Para a criação do produto educacional foi utilizado a versão 9.0, sendo esta uma versão paga, 

que foi comprada para desenvolver este trabalho. Para aquisição, é necessário entrar em contato pelo e-

mail ip.support.support@design-simulation.com com a empresa Design Simulation Technologies. 

É possível utilizar uma versão demonstração ao preencher o formulário no site                                                   

http://www.design-simulation.com/IP/demo.php, no qual um representante entrará em contato para 

enviá-lo. 

mailto:ip.support.support@design-simulation.com
mailto:ip.support.support@design-simulation.com
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AVALIAÇÃO A SER REALIZADA NO INTERACTIVE PHYSICS 

 

Questão 1 – Atletismo!  

O velocista correndo uma prova de 100 m rasos, desloca-se com uma velocidade de 12 m/s de maneira 

constante. 

a) Qual tempo que ele leva para chegar ao final na pista? 

b) Se dobrarmos a distância da prova para 200 m, qual seria o tempo gasto se nos 

primeiros 100 m ele percorre a 12 m/s e na segunda metade ele cai para metade sua 

velocidade? 

 

Questão 2 – Pênalti! 

Um jogador de futebol irá cobrar um pênalti, sendo a distância da marca do pênalti até o gol é de 8 

metros, e que o gol tem dimensões 3 m de altura por 16 m de comprimento. O jogador cobra um chute 

rasteiro empregando na bola uma velocidade inicial e constante de 50 m/s sendo que ela é direcionada 

à 2 m do canto direito da trave visto de sua visão. O goleiro pula para a sua esquerda com uma velocidade 

de 30 m/s constante exatamente no instante em que a bola entra em movimento. 

a) O goleiro irá conseguir defender a bola, sendo que sua envergadura é de 2m? 

b) Se você dobrar a massa da bola, o goleiro irá conseguir efetuar a defesa? 

 

Questão 3 – Ultrapassagem! 

Um carro A com 5 m/s encontra-se na origem dos espaços. Ele persegue um carro B que tem velocidade 

2 m/s que está na posição 30m.  

a) Quanto tempo levará para o carro encontrar o carro que está mais lento? 

b) Qual será a posição do encontro entre os carros. 

 

Questão 4 – A maçã! 

Uma maçã de 100 g está em uma macieira a 3 m do chão. Suponha que Isaac Newton tenha 1,7 m. 

a) Com que velocidade a maçã irá tocar a cabeça de Newton? 

b) Disserte sobre os gráficos de posição, velocidade e aceleração da maçã. 
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Questão 5 – Bolinha de papel! 

Um menino observa uma bolinha de 10 cm de 0,05 kg de papel no chão. Ele então a chuta sob um ângulo 

de 45º com velocidade vertical de 3 m/s em direção a um lixeiro que está a 3 metros de distância. Admita 

que o lixeiro tenha 0,2 m de diâmetro por 0,2 m de altura.  

a) O menino acertará o lixeiro? 

b) Disserte sobre os gráficos de posição, velocidade e aceleração da bolinha de 

papel. 

 

Questão 6 – Guerra! 

Uma tropa inimiga está a uma distância de 300 m e a munição que você dispara tem velocidade inicial 

30 m/s no eixo x e 40 m/s no eixo y.  

a) A munição irá conseguir acertar a tropa inimiga? 

b) Qual é o módulo da velocidade inicial da munição? 

 

Questão 7 – Superfícies! 

Crie duas superfícies que se conectem uma a outra. A primeira deverá ser feita de gelo, e a segunda de 

borracha. Um bloco de madeira deverá ser posto em movimento constante em cima da superfície de gelo 

indo em direção à superfície conectada feita de borracha. Analisando a simulação responda: 

a) O que acontece com o bloco de madeira quando ele atinge a superfície de 

borracha? 

b) Quais conclusões você consegue obter, analisando graficamente a velocidade, 

aceleração, e posição do bloco durante o movimento de uma superfície para a outra? 

 

 

Questão 8 – Inclinação! 

Uma caixa de 5kg é solta sobre uma prancha de 20 m feita de madeira que tem 30º de inclinação.  

a) Quanto tempo leva para a caixa chegar ao final da prancha? 

b) Qual a velocidade máxima atingida pela caixa? 
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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APÊNDICE G – QUESTIONÁRIO PRÉ E PÓS APLICAÇÃO DO PRODUTO 
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APÊNDICE H – AVALIAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 
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APÊNDICE I – AUTORIZAÇÃO DE DIREITOS DE IMAGEM PELA DESIGN 

SIMULATION TECHNOLOGIES 
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APÊNDICE J – TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, Bruno Gaede de Almeida, abaixo-assinado, aluno(a) regularmente matriculado(a) no Curso 

de Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física – Polo Ji-Paraná/UNIR, portador(a) do 

RA: 20161000629, CPF:93342047291, RG:859871, SSP/RO, venho por meio deste autorizar a 

disponibilização pelo Pólo do Departamento de Física de Ji-Paraná do Mestrado Nacional 

Profissional em Ensino de Física (PJIPAMNPEF) do meu Trabalho de Conclusão de Curso em 

meios eletrônicos existentes ou que venham a ser criados. 

 

Ji-Paraná, 10, de fevereiro de 2019 

 

 

 
Bruno Gaede de Almeida 

 


