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RESUMO 

 

 

Neste estudo e pesquisa realizamos uma abordagem sobre a educação problematizadora e 

dialógica como uma alternativa de ensino de Física com o intuito de quebrar a barreira entre o 

que é ensinado na sala de aula e a realidade do educando, “nesse sentido, a experiência de 

vida do educando é o ponto de partida de uma educação que considera que seu contexto de 

vida pode ser apreendido e modificado” (DELIZOICOV, 1983, p. 104). Nesta abordagem 

utilizamos a metodologia de ensino desenvolvida por Charles Maguerez, que em sua proposta 

original era utilizada para a capacitação de adultos analfabetos para o mercado de trabalho, 

em seguida analisaremos a interpretação dada por Neusi Aparecida Navas Berbel, do que é 

conhecido hoje como Arco de Maguerez, uma metodologia de ensino dividida em cinco 

etapas: observação da realidade, que visa apresentar o tema ao educando; pontos-chave, etapa 

na qual o educando determina seu objetivo de estudo; teorização, etapa na qual o educando irá 

realizar demonstrações e observações sobre o tema; hipóteses de solução, momento em que o 

educando irá teorizar sobre o tema se baseando na literatura; e aplicação à realidade, etapa 

final, quando o educando concluirá sua pesquisa. Apresentamos uma adaptação para o ensino 

básico, construída com base na interpretação de Berbel (1995) para o Arco, que tem como 

princípio estimular o trabalho em equipe, a reflexão e a análise crítica nos educandos, 

finalizando com um relato sobre a aplicação dessa metodologia em sala de aula. 

 

 

Palavras-chave: Ensino. Física. Problematização. Dialógica. Maguerez. 

  



ABSTRACT 

 

 

In this study and research we will carry out an approach on problematizing and dialogic 

education as an alternative of teaching physics to break the barrier between what is taught in 

the classroom and the reality of the learner, "in this sense, the learner's life experience is the 

starting point of an education that considers its context of life can be learned and modified " 

(DELIZOICOV, 1983, p. 104). In this approach we can use methodology developed by 

Charles Maguerez, which in it original proposal was used for the training of illiterate adults 

for the labor market, then we will analyze the interpretation Given by Neusi Aparecida Navas 

Berbel, of what is known today as the Arch of Maguerez, a methodology of teaching divided 

into five stages: Observation of the reality that aims to introduce the subject to the learner, key 

points step where the learner determines its objective of study, theorization step where the 

learner will make demonstrations and observations on the subject, hypotheses of solution 

moment where the learner will theorize on the subject Based on literature and application to 

reality final stage where the learner will complete his research. We will introduce an 

adaptation to basic education, based on Berbel's (1995) interpretation of the arc, whose 

principle is to stimulate teamwork, reflection and critical analysis in students, and concluding 

with an account of the Application of this methodology in the classroom. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Uma das perguntas mais comuns que professores de Física, Matemática ou mesmo 

Química ouvem de educandos é: “Professor, qual a fórmula para resolver o problema?”. 

Sempre que ouço essa pergunta, ela me incomoda e me fez refletir sobre as minhas práticas 

pedagógicas, pois não estava alcançando o objetivo de fazer o aluno refletir sobre a natureza e 

sim a reduzindo a uma fórmula, e nessa forma mecânica de ensino se perde o prazer da 

descoberta e da pesquisa, e o aluno fica sendo um agente secundário, pois toda a transmissão 

do conhecimento fica a cargo do professor, a forma correta de fazer e quais fórmulas usar na 

resolução de certos exercícios. 

Na sociedade atual o acesso à informação está disponível a qualquer um que queira 

acessá-la. Nesse contexto, o professor em sua prática não pode ser um simples transmissor de 

conhecimento, sua prática deveria ser de um agente que auxilia o educando nos processos de 

ensino-aprendizagem, orientando-o na aquisição de conhecimento adequado a fim de 

compreender a natureza. 

Esta inquietação foi o ponto de partida na busca de uma metodologia de ensino em que 

o aluno teria maior participação no processo de ensino-aprendizagem, deixando de ser um 

mero receptor de conhecimento, tornando-se um agente ativo na busca do conhecimento. Essa 

metodologia deveria ser algo próximo ao método socrático, em que Sócrates se comparava a 

uma parteira: 

A essência do método socrático era esclarecer erros, confusão e falsas premissas. 

Sócrates deleitava-se com a refutação. Diante de qualquer ideia oferecida, mesmo 

algo perfeitamente razoável, regozijava-se em dar um contraexemplo, isto é, uma 

circunstância muito especial e, portanto, pouco provável, em que tal ideia não 

funcionaria. (MAGALHÃES, 2003, p. 37-50) 

 

Nessa metodologia a apropriação do conhecimento por parte do aluno deveria ser mais 

significativa, que refletisse de alguma forma a sua realidade, fazendo com que o aluno tenha 

um raciocínio crítico e reflexivo sobre o assunto abordado. Nesse contexto, o aluno terá sua 

opinião respeitada e, juntos, aluno e professor, buscarão as respostas à luz da ciência como 

uma construção coletiva. 

Inicialmente foi abordada a problematização para desenvolver uma metodologia 

dialógica e problematizadora, utilizando como base os ensinamentos de Paulo Freire (1983). 
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Continuando a pesquisa por referências de metodologias, foram encontradas algumas citações 

de uma metodologia pouco difundida no Brasil chamada Arco de Maguerez, desenvolvida 

inicialmente por Charles Maguerez (1966) para a capacitação de adultos para o mercado de 

trabalho. No Brasil, Bordenave e Pereira (1982) publicaram uma versão do Arco que 

posteriormente Berbel (1995) adaptou para ser utilizada no ensino superior. 

Essa versão adaptada por Berbel foi utilizada como referência básica no 

desenvolvimento deste trabalho, que tem como objetivo moldar o Arco de Maguerez para o 

ensino de Física na educação básica, utilizando a problematização e a dialógica, em que a 

figura do professor nos moldes tradicionais será substituída por um agente mediador e 

questionador, cujo papel principal será o de mediar o encontro do educando com o 

conhecimento, tendo como pano de fundo a problematização. 

Tem-se como objetivos desta pesquisa: 

 Adaptar a metodologia de ensino Arco de Maguerez como uma metodologia 

dialógica e problematizadora para o ensino de Física na educação básica. 

 Aplicar a metodologia Arco da Maguerez em uma turma de primeiro ano do 

ensino médio regular, para ministrar aulas de Física com o tópico queda livre. 

 Analisar o desempenho da metodologia Arco de Maguerez por meio de 

seminários. 

Esta dissertação é iniciada na segunda seção com a apresentação da metodologia 

utilizada durante o estudo e pesquisa. 

No decorrer da terceira seção realizamos uma revisão bibliográfica sobre a 

metodologia problematizadora e dialógica, caracterizando-as e apresentando exemplos de 

utilização, na sequência é apresentado o Arco de Maguerez em sua proposta inicial de Charles 

Maguerez (1966) e atual de Berbel (1995), com uma descrição de cada etapa do Arco em cada 

uma das propostas e apontando suas diferenças. Finalizando a seção, foi apresentada uma 

revisão literária sobre queda livre. 

São apresentados na quarta seção os resultados de uma pesquisa com professores de 

Física do ensino médio de Ji-Paraná (RO). A pesquisa realizada se deu na forma de um 

questionário sobre como são ministradas aulas de Física no ensino médio no tópico queda 

livre. A seção é finalizada com a apresentação detalhada da proposta de adaptação do Arco de 

Maguerez para o ensino de Física no ensino médio. 

Apresentamos na quinta seção uma descrição do ambiente em que foi aplicada a 

adaptação da metodologia Arco de Maguerez, em seguida os relatos da aplicação da 
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metodologia do Arco em sala de aula. Finalizando a seção, são apresentados os relatos dos 

educandos de como se apropriaram do conhecimento proposto. 

Na sétima seção, Considerações Finais, apresentam-se as respostas para as questões 

propostas no início desta pesquisa. 
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2. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

A pesquisa se deu inicialmente em forma bibliográfica: 

 

A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda a bibliografia já 

tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, 

jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico etc., até 

meios de comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: 

filmes e televisão. (MARCONES & LAKATO, 2003, p. 182) 

 

A pesquisa tem caráter exploratório, buscando uma melhor compreensão de como o 

ensino de Física está sendo desenvolvido nas escolas de ensino médio na cidade de Ji-Paraná, 

pois “este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses” (GERHARDT e 

SILVEIRA, 2009, p. 35), permitindo maior acúmulo de informações sobre o objeto de estudo. 

E também descritivo, pois “a pesquisa descritiva exige do investigador uma série de 

informações sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e 

fenômenos de determinada realidade” (GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 35). 

A aplicação em sala de aula da metodologia do Arco foi na forma de observação 

participante. “A observação participante é realizada em contato direto, frequente e prolongada 

do investigador com os atores sociais, nos seus contextos culturais, sendo o próprio 

investigador instrumento de pesquisa” (CORREIA, 2009, p. 31). 

Para análise dos conhecimentos adquiridos pelos educandos com a metodologia do 

Arco de Maguerez, se foram ou não satisfatórios, foi utilizada análise qualitativa: 

 

Na abordagem qualitativa, o cientista objetiva aprofundar-se na compreensão dos 

fenômenos que estuda – ações dos indivíduos, grupos ou organizações em seu 

ambiente ou contexto social –, interpretando-os segundo a perspectiva dos próprios 

sujeitos que participam da situação, sem se preocupar com representatividade 

numérica, generalizações estatísticas e relações lineares de causa e efeito. 

(GUERRA, 2014, p. 11) 

 

Foram utilizados como fonte de informação os seguintes dados: 
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 Os registros dos próprios educandos sobre seus conhecimentos e opiniões 

sobre o tema abordado ao longo da aplicação do Arco. 

 Os registros do professor pesquisador sobre os encontros. 

 O seminário sobre o tema de estudo, apresentado pelos educandos. 

Assim, utilizando a análise qualitativa desses dados de forma comparativa entre os 

conhecimentos prévios dos educandos e os novos conhecimentos adquiridos após a aplicação 

da metodologia proposta, foi possível verificar a eficácia da metodologia para o ensino de 

Física na educação básica. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Iniciaremos a seção com uma apresentação das definições de metodologia ativa, 

educação problematizadora e dialógica, em que serão discutidas as suas fundamentações 

básicas. Em seguida apresentamos o Arco de Maguerez em sua proposta original de Charles 

Maguerez, comentando cada uma de suas etapas. Por fim, discutiremos a proposta de Berbel 

de adaptação do Arco para aplicação no ensino superior, realizando uma análise das etapas 

propostas por ela. 

 

 

3.1. METODOLOGIAS ATIVAS 

 

 

As metodologias de ensino de forma ativa propõem a inclusão do aluno como o agente 

fundamental no desenvolvimento do seu aprendizado. Seus fundamentos remontam ao início 

do movimento Escola Nova: 

 

As raízes da utilização de metodologias ativas – MA na educação formal podem ser 

reconhecidas no movimento escolanovista. De modo geral, são consideradas 

tecnologias que proporcionam engajamento dos educandos no processo educacional 

e que favorecem o desenvolvimento de sua capacidade crítica e reflexiva em relação 

ao que estão fazendo. (LIMA, 2017, p. 424) 

 

Em metodologias ativas, o engajamento por parte do aluno no processo de ensino-

aprendizagem requer não somente sua inserção como também uma postura crítica e reflexiva 

diante do conhecimento. Outra peculiaridade que metodologias ativas têm é a de propiciar ao 

aluno autonomia, como ressalta Vieira (2014, p. 242): “baseiam-se no princípio teórico da 

autonomia e no pressuposto de um estudante capaz de autogerenciar seu processo de 

formação”. Assim o aluno passa de um receptor passivo do conhecimento para um agente 

autônomo e ativo no processo de ensino-aprendizagem. 

Atualmente existem várias metodologias de ensino que são classificadas como ativas: 

 

Nas últimas décadas, diversas metodologias ativas vêm sendo desenvolvidas, tais 

como: aprendizagem baseada em problemas – ABP, a problematização, e 
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aprendizagem baseada em projetos, em equipes, por meio de jogos ou uso de 

simulações. A ABP e a problematização foram exploradas neste artigo com o 

propósito de explicitar a influência dessas metodologias na formulação da espiral 

construtivista – EC. (LIMA, 2017, p. 424) 

 

Desta forma, o Arco de Maguerez adaptado neste estudo se classifica como uma 

metodologia de ensino ativo. 

 

 

3.2. A EDUCAÇÃO PROBLEMATIZADORA 

 

 

Os processos de ensino-aprendizagem em uma perspectiva problematizadora estão 

centrados na resolução de problemas, criados para determinado conhecimento ou tirados da 

realidade do aluno. Entre as tendências pedagógicas da educação problematizadora se destaca 

a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP, ou PBL do inglês Problem-Based Learning) e 

a Metodologia da Problematização. 

A ABP foi introduzida em educação pela Universidade McMaster do Canadá em 

1969, que a utilizou no ensino de ciências da Saúde sob coordenação de Howard Barrows. 

Entre suas características está a total integração do corpo docente, administrativo e 

acadêmico, todos voltados para a ABP, pois nessa forma de aprendizagem todo um curso é 

formatado para a ABP. Nessa metodologia os problemas são elaborados por uma equipe 

formada para esse fim e os problemas devem ser elaborados de tal forma que contemplem 

todos os conhecimentos que o aluno deve ter até o final do curso. 

Na metodologia da problematização, no Brasil, o pioneiro é Paulo Freire com sua 

pedagogia libertadora/problematizadora, que utiliza a realidade e vivência do educando, 

sempre respeitando seu conhecimento prévio. A metodologia da problematização se 

diferencia da ABP, pois ela não depende de uma estrutura complexa para ser implantada, 

bastando somente uma mudança de atitude por parte do professor interessado e dos 

educandos, como ressalta: “uma metodologia que pode ser utilizada para o ensino de 

determinados temas de uma disciplina, nem sempre apropriada para todos os conteúdos” 

(BERBEL, 2007, p. 148). 
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3.3. O QUE É PROBLEMATIZAR 

 

 

No processo de ensino-aprendizagem baseado em problemas, o aluno é um agente 

ativo, sua opinião e vivência são respeitadas, como ressaltam Galieta e Linsingen (2006, p. 

104): “isso implica numa educação que é realizada com o educando e não sobre o educando, 

de modo que o sujeito da ação educativa não é passivo e um mero recebedor dos conteúdos 

que são depositados pelo educador”. É nesse ponto que a educação problematizadora se 

diferencia da educação tradicional, educação bancária como Freire chamava (1987, p. 33). 

Problematizar vai muito além de simplesmente apresentar um problema ou exercícios 

de fixação para o aluno e deixar que ele resolva. Ao problematizar algum tema, o professor 

deve fazer o aluno refletir sobre seu conhecimento de determinado assunto apresentado e 

diante desta problemática sentir a necessidade de buscar mais conhecimento: 

 

A problematização deve ser um processo no qual o educando se confronta com 

situações de sua vida diária, desestabilizando seu conhecimento anterior e criando 

uma lacuna que o faz sentir falta daquilo que ele não sabe. Nesse sentido, a 

experiência de vida do educando é o ponto de partida de uma educação que 

considera que seu contexto de vida pode ser apreendido e modificado. 

(DELIZOICOV, 1983, p. 104) 

 

Nessa perspectiva, o professor passa a ser um coadjuvante, um mediador do 

conhecimento, guiando o aluno na sua busca por conhecimento, ou, como vamos chamar 

neste trabalho, um mediador questionador, que terá como papel fundamental incentivar e 

questionar o aluno sobre suas ações, sempre respeitando sua opinião, opinião essa que servirá 

como base para o mediador questionador guiar o aluno em sua pesquisa. 

A problematização se assemelha um pouco ao método científico, pois inicialmente se 

identifica um problema, então o aluno parte na busca de uma solução, seja utilizando seus 

conhecimentos adquiridos ao longo da vida (conhecimentos empíricos) ou por conhecimentos 

já estabelecidos na literatura (conhecimento científico), em seguida formula hipóteses de 

solução e então as submete a testes; caso o resultado seja o esperado, o aluno encerra sua 

pesquisa, caso o resultado não seja o esperado, o aluno repetirá todo o ciclo novamente. A 

problematização também incentiva o aluno a ser autônomo na sua busca por conhecimento, 

pois a iniciativa deve partir dele. 
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3.4. A PRÁTICA DIALÓGICA 

 

 

No contexto da sala de aula a prática dialógica não pode ser entendida como uma 

simples conversa entre aluno e professor, o aluno faz uma pergunta e o professor responde sua 

dúvida com a definição mais correta que se tem na literatura, ou o educando faz uma 

afirmação e o professor diz se ele está certo ou errado. A prática pedagógica dialógica vai 

além, nesse ato o professor se interessa pela fala do aluno e dá atenção a sua vivência, então 

um verdadeiro diálogo é estabelecido: 

 
[...] Como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre no outro, 

nunca em mim? [...] Como posso dialogar, se me sinto participante de um “gueto” 

de homens puros, donos da verdade e do saber, para quem todos os que estão fora 

são “essa gente”, ou são “nativos inferiores”? (FREIRE, 1987, p. 46) 

 

Esse diálogo não pode ser pensado de forma aleatória como um diálogo informal, ele 

deve ser pensado com o intuito de levar o aluno a uma reflexão sobre o tema a ser estudado, 

ou seja, com o objetivo de completar a problematização para fortalecer no aluno a necessidade 

de buscar novos conhecimentos, fazer o educando ter consciência de seu pensar. A 

dialogicidade deve ser pensada antes de o professor ter contato com o aluno, no seu momento 

de preparação de aula, como ressalta Freire (1987, p. 47): “[...] a sua dialogicidade começa 

não quando o educador-educando se encontra com os educandos-educadores em uma situação 

pedagógica, mas antes, quando aquele se pergunta em torno do que vai dialogar com estes”. 

Assim, o professor ao planejar sua aula deve pensar em um diálogo que faça seus 

educandos não somente compreender os conteúdos programados mas também refletir sobre 

sua relação com esse conteúdo e da necessidade da sua apropriação, pois nesse momento é 

algo que lhe falta. 

 

 

3.5. O ARCO DE MAGUEREZ 

 

 

O Arco de Maguerez foi desenvolvido na década de 70, inicialmente para a 

qualificação profissional de trabalhadores adultos e analfabetos, dos quais muitos eram 

imigrantes vindos de países africanos para trabalhar na França. Pelo fato de eles terem 
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dificuldades com a escrita e a língua, Maguerez desenvolveu uma metodologia de ensino que 

se baseava em três hipóteses: 

 

1 - estabelecendo-se uma ligação estreita entre o conteúdo do ensino e o meio real, 

do modo mais ativo possível, voltado para o interesse dos educandos, obtém-se uma 

melhor consolidação das aquisições e uma motivação constante. 

2 - oferecendo-se um ensinamento global e integrando-se a aquisição da língua, da 

sua leitura e de sua escrita, à aprendizagem da imagem e do desenho, o ensino de 

conhecimentos gerais, técnicas, tecnologias, aritméticas e aprendizagens manuais, 

realiza-se uma transformação dos esquemas de pensamento, no sentido favorável à 

promoção profissional. 

3 - assegurando-se a realização desse ensinamento global por um instrutor advindo 

do mesmo meio que seus educandos e de um nível de instrução imediatamente 

superior, obtém-se uma maximização da comunicação entre o monitor e o aluno. 

(BERBEL, 2012, p. 110) 

 

Os níveis de instrução que Maguerez utilizou se dividiam em cinco etapas: a primeira, 

Observação da realidade (OB), a segunda, Observação da Maquete (OM), a terceira, 

Discussão teórica e prática (DS), a quarta, Execução na Maquete (EM) e por último a quinta 

etapa, Execução na Realidade (ER). Em sua proposta, Maguerez partia da realidade do 

educando para que o mesmo desenvolvesse habilidades para o trabalho. Nessa ótica as 

decisões eram tomadas pelos elaboradores da proposta e não havia atividade reflexiva por 

parte do educando, a proposta era de simplesmente prepará-lo para o mercado de trabalho. 

Essa proposta de Maguerez foi inovadora em propiciar capacitação técnica a adultos 

analfabetos, que em seu contexto de aplicação teve êxito. 

A partir de sua proposta inicial, que foi publicada em 1966, até os dias atuais, a 

metodologia de Maguerez sofreu alterações e adaptações; na literatura atual é conhecida como 

Arco de Maguerez. O nome é em função de sua proposta de se iniciar na observação e análise 

da realidade e, ao final das cinco etapas, voltar com uma aplicação nessa mesma realidade. 

Atualmente existem diversas adaptações dessa metodologia de ensino, muitas delas 

voltadas para a educação superior, principalmente nas áreas da saúde. Neste trabalho 

utilizamos a adaptação e interpretação de Berbel (2007, p. 125), que se baseia na de 

Bordenave e Pereira, publicada em 1989. 

Nessa apresentação do Arco, não somente algumas etapas mudaram de nome, mas, por 

influência de outros pensadores como a pedagogia libertadora problematizadora de Freire 

(1987), houve mudanças em sua proposta pedagógica incorporando novos aspectos: 
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 A aprendizagem por descoberta, inspirada nas ideias de Jean Piaget; 

 A concepção sociointeracionista da aprendizagem sustentada nos estudos de Lev 

Vygotsky e desenvolvida por Jerome Bruner; 

 A aprendizagem significativa de David Ausubel. 

 Por último, por sua afirmação, o próprio autor constatou que a educação 

problematizadora encontrava fundamentação epistemológica no pensamento 

dialético. (BERBEL, 2012, p. 112) 

 

Com essas ideias, o Arco de Maguerez passou a ser uma metodologia de ensino ativo, 

dialógico e problematizador, nesse contexto cada etapa do Arco tem objetivos norteados por 

essas concepções pedagógicas. A Figura 1 demonstra o esquema do Arco. 

 

Figura 1. Arco de Maguerez. 

 

Fonte: BERBEL, 2007. 

 

A primeira etapa do Arco, Observação da Realidade, tem por objetivo fazer o 

educando ter seu primeiro contato com o tema a ser estudado e sua realidade. Nesse momento, 

os educandos terão uma visão geral do problema e formarão suas primeiras impressões e 

suposições, suposições essas baseadas em sua vivência.  

 

Quando nos aproximamos dessa realidade, já possuímos alguns saberes, que 

englobam conhecimentos, crenças, competências, habilidades, que são incorporados 

e adquiridos de fontes diversas (história de vida, na escola, experiência de trabalho 

etc.), tendo construído assim um saber existencial. (COLOMBO e BERBEL, 2007, 

p. 132) 
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Nesse primeiro contato com o tema, o educando ou o grupo de educandos deve 

selecionar um recorte dessa realidade para se aprofundar em seus estudos; caso queira, o 

professor poderá definir qual será esse recorte. Com o recorte da realidade já definido, o 

educando ou grupo decidirá como se dará a observação e aquisição de dados desse recorte, 

sempre registrando as ações. 

A coleta de dados inicia-se com a análise dos dados para definir qual será o foco da 

pesquisa; nesse ponto o educando começa a confrontar seu saber existencial com os dados 

observados. É interessante que sejam trabalhos desenvolvidos em grupo, pois na troca de 

saberes existenciais se tem a construção de novos saberes, assim como a partir dessa análise o 

educando sentirá a necessidade de buscar conhecimentos mais específicos (saber científico) 

para compreender melhor a realidade. Nesse momento de mudanças de saberes o educando 

deve observar que parâmetros são divergentes ou convergentes para definir um foco de 

investigação. 

Após definir o foco do estudo, Berbel (2007) sugere que o problema seja redigido, 

deixando bem claro qual o foco do estudo, assim como qual o objetivo e também que se faça 

uma justificativa para a escolha do problema. 

 

É sempre interessante justificar a escolha do problema, por meio de explicações 

quanto à importância de se fazer o estudo, das possíveis contribuições para o 

estudante e para o meio estudado, bem como para a área de pesquisa, como 

previsões do que vai ser possível contribuir com ele. (COLOMBO e BERBEL, 

2007, p. 132) 

 

Esse exercício faz com que o educando tenha uma postura crítica e reflexiva em 

relação à realidade. 

Com isso se conclui a primeira etapa do Arco de Maguerez, que na interpretação de 

(BERBEL, 2007, p. 124) se resume em “partir da observação da realidade de uma sala de 

aula, durante alguns dias/horas, para a identificação de problemas pedagógicos e a escolha de 

uma deles para o desenvolvimento de investigação”. 

Berbel (2007) sintetiza as ações correspondentes a essa etapa no Quadro 1, onde se 

pode observar a ordem cronologia das ações propostas para essa primeira etapa da 

metodologia da problematização com o Arco de Maguerez. 
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Quadro 1. Ações relativas à observação da realidade. 

Etapa Ações relativas à 1ª etapa da M. P. com o Arco de Maguerez 

1. Observação da 

Realidade 

(Problema) 

* Identifica o recorte de realidade a ser observado 

 

* Elege a forma de observação 

 

* Realiza a observação (no formato definido ou possível) 

 

* Registra as observações 

 

* Analisa o registrado, em seu conteúdo, problematizando-o 

 

* Elege o foco do estudo a partir de um critério 

 

* Redige o problema 

 

* Justifica a escolha do problema 

Fonte: BERBEL, 2007, p. 133 

 

Na segunda etapa do Arco, Pontos-Chave, o objetivo é eleger as questões ou 

observações às quais será dada mais importância no estudo. Essas questões nortearão toda a 

pesquisa, pois por meio delas se chegará à resposta ou solução do problema abordado. 

Para a elaboração dos pontos-chave recomenda-se que esses pontos possam ser 

formados de um conjunto de tópicos formulados por questões básicas sobre o tema abordado 

ou afirmações cotidianas: 

 

Os pontos-chave, então, podem ser expressos através de questões básicas que se 

apresentam para o estudo; através de informações (pressupostos) fundamentais sobre 

aspectos do problema; através de um conjunto de tópicos a serem considerados no 

estudo ou ainda outras formas, o que possibilita criatividade e flexibilidade ao 

tratamento do problema pelo grupo. (BERBEL, 1995, p.15) 

 

Inicia-se com uma reflexão sobre as observações e os dados obtidos na primeira etapa 

do Arco. Essa reflexão deve procurar por ocorrências que o educando, pelo seu saber 

existencial, elegerá como significativas para resolver ou entender melhor o problema, como 

padrões, parâmetros ou variáveis que poderiam alterar os resultados das observações. Durante 

esse processo, o educando deve redigir toda a reflexão sobre o assunto. 
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Ao final dessa etapa reflexiva, o aluno terá escolhido as quais aspectos do assunto 

abordado vão dar mais atenção. Assim se encerra a segunda etapa do Arco de Maguerez. 

Berbel (2007) sintetiza as ações correspondentes a essa etapa no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Ações relativas aos pontos-chave. 

Etapa Ações relativas à 2ª etapa da M. P. com o Arco de Maguerez 

2. Pontos-

Chave 

* Reflete a respeito do problema  

 Identifica possíveis fatores associados ao problema. 

 Identificam possíveis determinantes maiores do problema. 

 Redige toda essa reflexão, extraindo o seu sentido para o estudo, 

pelas possíveis explicações da existência do problema. 

 Analisa a reflexão, captando os vários aspectos envolvidos no 

problema. 

 

* Elege, com critérios, aqueles aspectos que serão estudados na etapa 

seguinte. 

 

* Redige os pontos-chave. 

Fonte: BERBEL, 2007, p. 134 

 

Inicia-se a terceira etapa do Arco, Teorização, decidindo quais serão os procedimentos 

para analisar cada um dos pontos-chave definidos na segunda etapa. É interessante voltar ao 

problema inicial para decidir de forma adequada quais serão os meios de análise desses 

pontos. 

Nesta etapa o educando deve ser incentivado a buscar informação técnica e científica, 

ir à procura daquilo que não sabe e, se possível, de pessoas que vivenciam o problema, assim 

como voltar e observar novamente os pontos-chave, para não perder o foco de sua pesquisa. 

Após a coleta de toda a informação (bibliográfica, de experimentação ou observação), 

o educando deve agora organizar e analisar as informações adquiridas, procurando relações 

entre elas, entre a teoria e a prática, assim como possíveis respostas para o problema original.  

Colombo e Berbel (2007) também ressaltam que caso seja necessário, devido às 

observações da terceira etapa do Arco, deve-se mudar ou acrescentar pontos-chave, sempre 

tendo em mente o problema original e sua solução. 

Para Berbel (1999) o processo de reflexão que a terceira etapa do Arco promove no 

educando é de suma importância para seu saber existencial, pois, diante de novos saberes, “é 

possível às pessoas que estão estudando rever as suas posições e aprofundar conhecimentos, 
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ter uma consciência muito maior daquele problema e de sua influência sobre o social” 

(BERBEL, 1999, p. 5). Berbel (2007) sintetiza as ações dessa etapa no quadro 3. 

 

Quadro 3. Ações relativas à Teorização. 

Etapa Ações relativas à 3ª etapa da M. P. com o Arco de Maguerez 

3. Pontos-

Chave 

* Elege a forma de estudar cada ponto-chave. 

 

* Prepara os instrumentos de coleta de informação. 

 

* Testa os instrumentos. 

 

* Organiza as condições para a aplicação dos instrumentos. 

 

* Coleta as informações (aplicação dos procedimentos e 

instrumentos definidos). 

 

* Trata as informações. 

 

* Analisa e discute as informações. 

 Estabelece relações entre as diferentes informações. 

 

* Conclui em função do problema, verificando se as hipóteses 

explicativas iniciais foram confirmadas, negadas ou não foram 

consideradas na Teorização. 

 

* Registra toda a Teorização. 

Fonte: BERBEL, 2007, p. 135. 

 

A quarta etapa é a de Hipóteses de Solução, que é uma das mais importantes do Arco, 

pois nela o educando terá liberdade para explorar sua imaginação e propor coisas novas. 

Nessa etapa serão elaboradas soluções para o tema abordado, tendo em vista o recorte da 

realidade selecionado e os pontos-chave escolhidos. 

Essas soluções devem ser baseadas nas descobertas da terceira etapa do Arco e nas 

reflexões das etapas anteriores; a partir do confronto entre a realidade observada e o saber 

científico, surgirão propostas bem embasadas. 

Nesse momento é fundamental que a criatividade seja estimulada e incentivada pelo 

educador, pois “essa etapa é muito rica, por mobilizar mais uma vez o potencial reflexivo e 

criativo dos participantes” (BERBEL, 2007, p. 135). 

Todo esse processo deve ser registrado, assim como as propostas devem estar bem 

explicadas nesse registro. Berbel (2007) sintetiza as ações correspondentes a essa etapa no 

Quadro 4. 
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Quadro 4. Ações relativas às Hipóteses de Solução. 

Etapa Ações relativas à 4ª etapa da M. P. com o Arco de Maguerez 

4. Hipóteses de 

Solução 

* Elabora as hipóteses de solução para o problema, com base na 

Teorização e etapas anteriores. 

 

* Abrange diferentes instâncias ou níveis de ação visando à 

transformação daquela parcela de realidade estudada. 

  

* Usa criatividade para encontrar ações novas. 

 

* Explica/argumenta as hipóteses elaboradas. 

 

* Registra toda a elaboração. 

Fonte: BERBEL, 2007, p. 136. 

 

Na quinta e última etapa do Arco, Aplicação à Realidade, Berbel (2007) assegura que 

os educandos vão aplicar todo o conhecimento que foi observado, estudado e teorizado em 

uma ação prática que deve resultar em uma transformação, mesmo que pequena, naquela 

parcela da realidade. 

Nesse primeiro momento se analisam as propostas da etapa anterior, Hipóteses de 

Solução, para determinar quais delas têm aplicabilidade viável para solução total ou parcial do 

problema inicialmente estudado. 

Em seguida, após a escolha de qual solução aplicar, os educandos devem planejar 

como será essa ação e então aplicá-la à realidade, esse momento é extremamente importante, 

pois permite que o grupo desenvolva também uma ação social com o conhecimento gerado, 

como ressalta Berbel: 

 

A aplicação permite fixar as soluções geradas pelo grupo. Temos aprendido que no 

mínimo, os alunos podem e devem dar um retorno do estudo para os outros sujeitos 

envolvidos na realidade estudada, informando-os, ou seja: socializando o 

conhecimento produzido. (BERBEL, 1995, p.16) 

 

Todo esse processo deve ser registrado no bloco de anotações e os resultados devem 

ser analisados para verificar se realmente o objetivo foi alcançado. 

É importante ressaltar que caso não tenha o resultado esperado deve-se refazer todo o 

processo do Arco novamente, para verificar os erros cometidos ou possíveis situações não 

consideradas. Berbel (2007) sintetiza as ações correspondentes a essa etapa no Quadro 5. 
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Quadro 5. Ações relativas à Aplicação à Realidade. 

Etapa Ações relativas à 5ª etapa da M. P. com o Arco de Maguerez 

5. Hipóteses de 

Solução 

*Analisa a aplicabilidade das hipóteses. 

 

*Elege, com critérios (exequibilidade, urgência, prioridade etc.) as 

que julga poder colocar em prática. 

 

* Planeja a execução das ações pelas quais se compromete. 

 

*Coloca-as em prática. 

 

*Registra todo o processo, analisando os resultados, quando 

possível. 

Fonte: BERBEL, 2007, p. 137. 

 

Assim fecha-se o Arco de Maguerez, que se iniciou com uma observação da realidade 

e termina por se voltar a essa mesma realidade com novos conhecimentos e uma proposta de 

mudança em seu âmbito.  

 

 

3.6. QUEDA LIVRE 

 

 

Em física, queda livre se refere ao estudo do movimento de objetos próximos à 

superfície da Terra que durante seu movimento não sofrem nenhuma resistência e são 

acelerados somente pela ação gravitacional. Galileu Galilei (1564-1642) foi um dos primeiros 

pesquisadores a analisar de forma mais metodológica o assunto, que até sua época era 

entendido segundo o pensamento de Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.): “quanto mais pesado um 

corpo, mais depressa ele cai” (NUSSENZVEIG, 2002, p. 37). 

Para Galileu, as observações de Aristóteles estavam equivocadas, pois ele não 

considerava que poderia existir algum agente interferindo no movimento de queda dos corpos. 

No caso, hoje é sabido que o ar fornece uma força de resistência ao movimento de queda, 

portanto diminuindo a velocidade desse movimento e, por consequência, aumentando o tempo 

de queda de corpos mais leves com relação a outros mais pesados. 

Nos dias atuais a proposta de Galileu é comprovada por experiências em câmaras de 

vácuo, aparato que permite retirar todo o ar do seu interior, chegando próximo do vácuo. 
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Outra observação importante no movimento de queda livre atribuída a Galileu é de 

que esse movimento é uniformemente variado, ou seja, sofre a ação de uma aceleração, que 

conhecemos hoje como aceleração gravitacional indicada por ( ). Seu valor padrão segundo o 

NIST
1
 é: 

 

                (1) 

 

Esse valor é obtido realizando experimentos de queda livre em uma câmara de vácuo 

no nível do mar na latitude de 45º. Muitos autores acabam arredondando para             . 

Galileu chegou à conclusão de que o movimento de queda deveria ser acelerado 

analisando um objeto solto do repouso descendo um plano inclinado. Na figura 2, temos uma 

foto do plano inclinado usado por Galileu. 

 

Figura 2. Plano inclinado de Galileu. 

 

Fonte: http://catalogue.museogalileo.it 

Percebeu então que a distância percorrida por esse objeto estava para o tempo numa 

relação de distância (  ) para tempo (    ao quadrado, equação 2. 

 

         (2) 

 

                                                 

1
National Institute of Standards and Technology (NIST). 
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Esta relação não sofria influência se o ângulo de inclinação do plano fosse alterado, 

assim como se o objeto fosse solto de distâncias diferentes, a relação entre distância 

percorrida e tempo de percurso era sempre muito próxima (NUSSENZVEIG, 2002, p. 37).  

Outro ponto importante sobre o valor de ( ) é que esse valor só é válido para 

movimentos próximos da superfície da Terra: à medida que tomamos distância maior da 

Terra, o valor de ( ) decai segundo a lei da gravitação universal de Newton, equação 3. 

 

     
  

  
   (3) 

 

Nesta, ( ) é a constante gravitacional universal, ( ) é a massa do objeto, ( ) a massa 

da Terra e ( ) a distância entre o centro de massa da Terra e o centro de massa do objeto; caso 

o objeto esteja na superfície da Terra, podemos fazer ( ) igual ao raio da Terra obtendo a 

relação da equação 4. 

 

  
 

  
   (4) 

 

Quando o objeto se distancia da superfície da Terra, devemos corrigir o valor do 

parâmetro ( ) o somando com a altura (y) do objeto com relação ao solo, assim obtendo a 

equação 5: 

 

  
 

      
   (5) 

 

Nesta, y representa a distância que o objeto está da superfície da Terra, ao nível do 

mar, até sua posição em um ponto mais alto. Assim y e g se tornam grandezas inversamente 

proporcionais, ou seja, quanto mais distante do solo for solto o objeto, menor será o efeito da 

aceleração gravitacional inicial sofrida por ele. 

Utilizando simulações computacionais para observar essa diferença, foi gerado o 

gráfico 1, da altura y medida em metros versus a aceleração gravitacional g medida em metros 

por segundo ao quadrado. 
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Gráfico 1. Gráfico da altura y (m) versus aceleração gravitacional g (m/s²). 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

O ponto em destaque na curva tem valor de         e              . 

Para comparação, o maior salto realizado por um ser humano que já foi registrado é de 

aproximadamente 39 km de altura em 12 de outubro de 2012 por Felix Baumgartner. 

Supondo um objeto em queda livre desta altura, se considerada a aceleração gravitacional 

constante de valor            , o tempo de queda até o solo seria de aproximadamente 

89,17 segundos, enquanto que se considerarmos o valor ( ) corrigido pela distância do objeto 

do solo o tempo de queda seria de aproximadamente 89,78 segundos, causando uma diferença 

de 0,61 segundos entre os tempos de queda. No ponto mais alto o valor da aceleração 

gravitacional corrigido pela altura é de            , assim gerando uma diferença de 

aproximadamente        entre as acelerações. 

Mesmo no nível do mar, a aceleração gravitacional sofre influência de outros fatores 

que também provocam variações em seu valor, como o formato e a densidade da Terra, por 

apresentar imperfeições em sua superfície como montanhas e vales, e não ter uma distribuição 

uniforme da massa. Esses fatores fazem com que em cada local da superfície terrestre se 

registre um valor ligeiramente diferente para a aceleração gravitacional, efeito esse chamado 

de anomalia gravitacional, que consiste na diferença entre o valor da aceleração gravitacional 

observada no local e o valor teórico obtido por modelos matemáticos (HACKNEY e 

FEATHERSTONE, 2003, p. 35). 
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Figura 3. Mapa da variação gravitacional na superfície da Terra. 

 

Fonte: http://www.esa.int/GOCE_delivering_data_for_best_gravity_map_ever 

 

Isso pode ser observado na simulação computacional apresentada e que foi realizada 

com dados obtidos pelo satélite GOCE
2
 da ESA

3
, em que se podem observar essas variações. 

As regiões em azul têm menor intensidade de aceleração gravitacional que as regiões em 

vermelho maior. 

Assim como o formato e a densidade do planeta interferem na aceleração 

gravitacional, a latitude na qual se realiza a medição faz com que a aceleração gravitacional 

também sofra pequenas variações. Esse efeito ocorre por causa da rotação do planeta, que 

proporciona uma maior força centrífuga na linha do Equador que vai diminuindo à medida 

que se aproxima dos polos. A equação 6 é conhecida como international gravity formula 

(OXFORD, 2017). 

 

                                              (6) 

 

Permite obter o valor da aceleração gravitacional corrigida    pela latitude   na 

superfície da Terra onde se realiza a medida. Nessa equação                  

representa a aceleração gravitacional na linha do Equador, latitude 0º. Utilizando a equação 5, 

                                                 

2
 Gravity field and steady-state Ocean Circulation Explorer. 

3
 European Space Agency. 
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podemos determinar que nos polos o valor corrigido pela rotação da Terra é        

             . Assim a variação da aceleração gravitacional por causa da latitude é de 

     , indo da linha do Equador até qualquer um dos polos terrestres. 

Na análise do movimento de queda próximo à superfície da Terra, outro ponto que 

deve ser levado em consideração é a ação da força de resistência que o ar oferece a qualquer 

objeto sólido que tente se movimentar em seu meio, chamado de força de arrasto    ou 

simplesmente arrasto. Seu valor é dado pela equação 7. 

 

    
 

 
       (7) 

 

Nesta,    é o coeficiente de arrasto, valor que pode ser determinado de forma 

experimental e que está associada à forma do objeto em movimento. A figura 4 tem alguns 

exemplos de formas com seus respectivos valores de coeficiente de arrasto,   é a massa 

específica do fluido,  , a área de secção transversal total que é perpendicular ao movimento e 

  é a velocidade relativa entre o objeto e o fluido. 

 

Figura 4. Coeficiente de arrasto, o fluxo de ar está da esquerda para direita. 

 
Fonte: https://www.grc.nasa.gov/www/k-12/airplane/shaped.html 

 

Como a força de arrasto é uma força de reação, ela tem por características ser de 

resistência, é contrária à ação da força gravitacional, e também ser proporcional ao quadrado 

da velocidade do objeto, logo podemos ter algumas situações para a o movimento de queda 

sob a ação gravitacional no dia a dia, em ambiente envolto em ar, como podemos ver na 

figura 5. 
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Figura 5. Ação da força gravitacional e força de arrasto. 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Para o caso da figura 5-a, temos o início do movimento de queda, em que somente há 

ação da força gravitacional, assim a força de arrasto tem intensidade nula. Nesse caso, a 

aceleração resultante é igual à aceleração gravitacional local; em queda livre, todo o 

movimento é analisado supondo somente essa situação. 

Em livros de Física do ensino médio é comum os autores iniciarem o estudo de queda 

livre comentando sobre a influência do ar na queda, e na sequência dar exemplos e sugerirem 

exercícios de queda próximos à superfície da Terra, mas pedirem aos educandos que 

desconsiderem a resistência do ar. 

Assim que o objeto começa seu movimento de queda, a força de arrasto inicia sua 

ação, como mostra a figura 5-b. Nesse ponto a força resultante no corpo é dada pela diferença 

entre as forças gravitacional e de arrasto e por consequência a aceleração resultante nesse caso 

é menor que a aceleração gravitacional local. 

À medida que o corpo cai, sua velocidade irá aumentar de forma gradativa e 

consequentemente o valor da força de arrasto também aumentará, chegando a um valor igual 

ao da força gravitacional (conforme figura 5-c). 

A partir desse momento o corpo não sofrerá aceleração, portanto se movendo com 

velocidade constante. Essa velocidade é chamada de velocidade terminal e é atingida caso o 

objeto tenha espaço suficiente para desacelerar totalmente. 

Para o caso da figura 5-C, temos a relação dada pela equação 8: 

 

                   (8) 
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Substituindo as igualdades       e    
 

 
       na equação 8, obtemos a 

equação 9: 

 

       
 

 
          (9) 

 

Isolando v na equação 9, obtém-se a igualdade; obtemos a relação da equação 10: 

 

           
       

    
 (10) 

 

O valor dado por esta equação 9 é a velocidade terminal. 

A título de comparação, supondo uma situação ideal em que não existam outros 

fatores que interfiram no movimento de queda além da interferência do ar, e considerando o 

objeto em queda uma esfera perfeitamente lisa com dimensões e massa de uma bola de 

basquete, cujo raio é de aproximadamente         , obtém-se que a área de total 

perpendicular ao movimento de             . A massa da bola de basquete é de 

aproximadamente           , a massa específica do ar próximo à superfície é de   

          e        que é o valor tabelado para objetos de formato esférico que se 

deslocam em ar. Substituindo os valores na equação 10, encontramos o valor da velocidade 

terminal de uma bola de basquete caindo em um local do próximo à superfície da Terra. 

 

           
            

               
           (11) 

 

Para comparação, se for desconsiderada a resistência do ar, podemos determinar o 

valor da velocidade final de queda, queda livre nesse caso, utilizando as equações 12 e 13: 

 

           
 

 
       (11) 

 

             (12) 

 

Isolando t na equação 11 e substituindo na equação 12, obtemos a equação 13: 
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                (13) 

 

Podemos utilizar a equação 13 para determinar a velocidade final em uma queda livre 

de 100 metros de altura, obtendo assim o resultado na equação 14. 

 

                             (14) 

 

Como podemos perceber, o valor é quase o dobro do caso considerando a resistência 

do ar, lembrando que para o corpo atingir a velocidade terminal ele precisará de espaço 

suficiente. Assim, supondo uma análise deste movimento mais próxima da realidade, o objeto 

em queda atingiria velocidade de 21,33 m/s antes de atingir o solo e permaneceria nesta 

velocidade até chegar ao solo. 
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4. CONSTRUÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

Esta seção se inicia com a apresentação de uma pesquisa realizada no município de Ji-

Paraná sobre como o ensino do tópico queda livre é ministrado nas salas de aula. Em seguida 

apresentaremos a proposta de adaptação do Arco de Maguerez para o ensino de Física na 

educação básica. 

 

 

4.1. PROBLEMATIZANDO A QUEDA LIVRE 

 

 

No desenvolvimento do Arco de Maguerez para a queda livre, dois pontos importantes 

foram levados em consideração: primeiro, o papel do professor em sala de aula, que nesse 

caso é considerado um mediador questionador, e segundo, o público-alvo, que consiste em 

educandos do ensino médio. 

Com relação ao papel do mediador questionador, ele difere do professor tradicional, 

pois seu fundamento está em estimular a curiosidade e a reflexão dos educandos, enquanto o 

professor de moldes tradicionais tem por fundamento transmitir informação, como Paulo 

Freire (1987, p. 33) já expôs. 

Assim, o mediador questionador tem sua atuação pautada em apresentar os tópicos que 

serão estudados, estimular a reflexão sobre tais tópicos problematizando e contextualizando, 

nunca trazendo respostas diretas às questões propostas pelos educandos, mas sim excitando a 

curiosidade para que eles busquem as respostas a suas perguntas. E, em alguns casos, também 

fazendo surgir a pergunta inicial, incentivando a discussão entre os educandos ou grupos. 

No caso do público-alvo, as referências utilizadas para o Arco de Maguerez citam a 

sua aplicação em cursos de nível superior, nesse caso, compostos por educandos que já 

concluíram o ensino médio. Podemos pressupor que estes tenham uma bagagem de 

conhecimentos a mais que os educandos do ensino médio, assim não podemos ter o mesmo 

nível de exigência com relação ao público-alvo citado nas referências utilizadas. Como, por 

exemplo, na exigência da solução de problemas que tinha algum impacto mesmo que mínimo 

na realidade.  
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4.2. O ESTUDO DE QUEDA LIVRE NO ENSINO MÉDIO 

 

 

Para ter uma compreensão de como está sendo ministrado o tópico, foi aplicado um 

questionário a alguns professores que ministram Física no ensino médio, questionário este que 

se encontra no apêndice (A). O questionário era de múltipla escolha e havia opção para 

acrescentar outras respostas; ao todo 23 professores participaram. 

A primeira pergunta Q1 foi: Você ministra queda livre no primeiro ano do ensino 

médio? Com as alternativas sim e não, dos 23 participantes somente um respondeu “não 

ministra queda livre no ensino médio”, todos os outros entrevistados disseram que em algum 

momento do ensino médio ministram queda livre. 

A segunda pergunta Q2 consistiu em: Como você apresenta o tópico queda livre aos 

alunos? Sete participantes responderam que suas aulas são expositivas com resolução de 

exercícios e quinze responderam que inicialmente dialogam com os educandos para 

compreender seu conhecimento sobre o tópico, depois expõem o conteúdo e em seguida 

resolvem exemplos; não houve registro nas demais alternativas, como mostra o gráfico 2 das 

respostas para a questão Q2: 

 

Gráfico 2. Como você apresenta o tópico queda livre aos alunos? 

 

Fonte: Coleta de dados. 

 

A terceira pergunta Q3: Você utiliza algum experimento ou demonstração quando 

ministra queda livre? Três participantes responderam que não, doze responderam que 

32% 

68% 

Aula expositiva Dialogo inicial + Aula expositiva 
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realizam somente para demonstrar a validade da teoria, seis responderam que permitem que 

os educandos realizem experimentos predefinidos para comprovar que a teoria está correta e 

somente um relatou dar liberdade aos alunos para que realizem qualquer tipo de demonstração 

que envolva queda livre. Os dados da questão Q3 estão compilados no gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Você utiliza algum experimento ou demonstração quando ministra queda livre? 

 

Fonte: Acervo do autor. 

 

Como pode ser observado no gráfico 2, aproximadamente um terço dos participantes 

tem na figura do professor o centro da aula, o que remete à educação bancária (FREIRE, 

1987, p. 33), em que o papel do professor em sala de aula era de transmitir o conhecimento. 

Apesar de a maioria dos entrevistados inicialmente estabelecer um diálogo com o 

educando a respeito do seu saber existencial, esse saber não é aproveitado em sala, pois após 

esse diálogo volta-se para a figura do professor como transmissor do conhecimento, 

retornando à forma tradicional de ensino. Todos os professores que foram entrevistados e 

ministram o tópico queda livre, em algum momento de sua aula, apresentam o conteúdo na 

forma de aula expositiva. 

Já no gráfico 3, pode-se observar que na maioria dos casos somente o professor realiza 

demonstrações ou experimentações de queda livre em sala e com intuito de validar o conteúdo 

que está sendo ministrado, ou seja, uma demonstração realizada pelo professor ou pelos 

educandos. Somente três entrevistados não realizam demonstração e um assinalou que 

permite aos educandos realizarem demonstrações variadas sobre queda livre. 

A experimentação é fundamental no ensino de ciências:  

 

14% 

55% 

27% 

4% 

Não realiza. Somente o professor realiza. 

Professor e aluno realizam. O aluno é livre para realizar. 
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Utilizar experimentos como ponto de partida para desenvolver compreensão de 

conceitos ou encaixá-los no momento propício, para que os alunos percebam sua 

relação com as ideias discutidas em aula, são funções da experimentação que devem 

ser exploradas. (AXT; MOREIRA, 1991, p. 88) 

 

Mas a prática experimental também deve ser utilizada para estimular a reflexão da 

realidade e sobre o tema de estudo: 

 

Problemas relevantes e de ideias pessoais que os descrevem e os interpretam para ir 

construindo, através de um processo de contraste crítico com outras ideias e com 

fenômenos da realidade, um conhecimento escolar socializado e compartilhado 

através de processos de mudança e evolução conceitual. (PORLÁN, 1998, p. 101) 

 

Assim, além do caráter avaliativo, da experimentação com relação à teoria, deve-se 

explorar sua aplicação como atividade reflexiva da realidade do indivíduo. 

 

 

4.3. APLICANDO O ARCO DE MAGUEREZ NA QUEDA LIVRE 

 

 

Essa proposta metodológica de ensino, utilizando o Arco de Maguerez, apresenta-se 

como uma alternativa de ensino viável para as escolas da cidade de Ji-Paraná, pois essa 

metodologia força o educando a pesquisar, experimentar, teorizar e testar suas hipóteses sobre 

o tema abordado, fazendo com que o aluno torne-se um protagonista no processo de ensino-

aprendizagem. 

Para a aplicação no ensino do tópico queda livre, o Arco de Maguerez foi 

desenvolvido com o intuito de que cada etapa dele possa ser aplicada em um módulo de aula, 

e caso haja necessidade esse valor pode ser estendido. Cada etapa do Arco necessitará que o 

aluno desenvolva alguma atividade extraclasse complementar, que contempla a normativa do 

Estado de Rondônia sobre critérios de avaliação, conforme o artigo 5º da portaria 4563 

(RONDÔNIA, 2016). 

Nesta metodologia os objetivos podem ser tanto definidos pelo professor quanto pelos 

educandos, assim como podem versar tanto em uma compreensão conceitual a até mesmo 

uma modelagem matemática sobre o tópico definido, tornando-se uma metodologia bem 
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flexível e podendo ser utilizada para compreender melhor um tema quanto para resolução de 

exercícios tradicionais. 

As etapas do Arco propostas para aplicação nesta pesquisa podem ser observadas na 

figura 6.  

 

Figura 6. Esquema gerado da proposta de adaptação do Arco de Maguerez. 

 

Fonte: Acervo do autor. 
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4.3.1. Observações sobre a queda livre 

 

 

Como esse será o primeiro contato dos educandos com essa metodologia de ensino 

(Arco de Maguerez), deve-se iniciar o encontro apresentando a proposta de ensino aos 

educandos. Isso deve fazer com que se sintam mais à vontade, tendo uma visão geral de como 

serão as aulas, e assim estejam mais desinibidos quando forem desenvolver as atividades. 

Durante a exposição inicial, será enfatizado ao máximo que os educandos pensem nas 

questões apresentadas sem a preocupação de serem avaliados ou de darem respostas certas, 

bem como não terem timidez de expor algum pensamento sobre o tema pensando que talvez 

possam ser motivo de zombaria da turma. Ainda durante essa exposição inicial, deve-se 

deixar claro aos educandos que nessa metodologia as opiniões deles serão de grande 

importância, pois a partir delas se iniciará uma compreensão melhor da natureza, com isso 

suas ideias sobre o assunto abordado não serão descartadas nem tampouco desacreditadas. 

Essa apresentação inicial deve motivar os educandos a serem mais ativos e a participarem das 

aulas. 

Na sequência os educandos serão orientados a formar grupos de quatro a seis membros 

cada. Não se deve interferir na formação dos grupos, mas orientá-los para que os membros 

dos grupos morem perto uns dos outros, pois em alguns casos eles terão atividades extraclasse 

para desenvolverem juntos. Em caso de aplicação em escolas de tempo integral, as atividades 

extraclasse devem ser desenvolvidas no contraturno, em horário específico para isso. 

Depois que os grupos forem formados, será solicitado aos educandos que guardem os 

livros da disciplina, assim como também o professor deve guardar o seu. O objetivo disso é 

fazer com que esse primeiro encontro não fique sendo uma pesquisa no livro didático sobre o 

tema de estudo, em que se deve procurar a melhor definição para o assunto que será abordar. 

Como também dar um caráter mais informal para o aluno, como de uma conversa, mas para o 

professor esse momento é de extrema importância, é nele que o professor irá diagnosticar o 

conhecimento prévio do aluno. A propósito, Colombo e Berbel (2007, p. 132) chamam esse 

conhecimento de saber existencial. 

Em seguida os educandos devem separar algumas folhas de caderno para ser um bloco 

de anotações, de modo que cada encontro será datado e devem ser registrados todos os 

questionamentos, dúvidas ou opiniões sobre o tema. Esse bloco servirá, ao final das cinco 

etapas, como uma forma de avaliar o desenvolvimento do aluno ao longo dos encontros. 
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Feito isso, será apresentado o tema para a aula – no caso deste estudo e pesquisa, 

queda livre. Antes de prosseguir, os educandos devem entender que apesar de o tema ser o 

mesmo para todos os grupos, não é obrigatório que todos os grupos cheguem às mesmas 

conclusões ou interpretações; o trabalho de um grupo não precisa ser baseado no de outro. 

Na sequência, orientados pelo professor, os educandos devem registrar no bloco de 

anotações o que eles entendem ou acham que é o estudo de queda livre, em seguida serão 

apresentadas algumas demonstrações sobre o tema. Essas demonstrações devem ser de caráter 

introdutório ao tema, não podendo conter situações que requeiram uma análise muito 

profunda. No caso da queda livre, deixar objetos caírem de certa altura; primeiro, dois objetos 

diferentes, mas de massas aproximadamente iguais, como, por exemplo, uma borracha e um 

pincel de quadro; depois, objetos iguais, a exemplo de uma folha completamente amassada e 

outra folha somente dobrada ao meio. 

Durante essas demonstrações os educandos serão questionados com perguntas simples 

sobre o tema em geral ou sobre as demonstrações. Neste trabalho as perguntas serão, por 

exemplo: 

- Que tipo de movimento é esse? 

- Todos os objetos caem da mesma forma? 

- Existe algum tipo de objeto que não cai? 

- O que pode fazer objetos caírem? 

- O que é cair? 

- Existe alguma coisa que pode interferir na queda de um objeto? 

Os educandos devem anotar as perguntas e responder. Caso algum aluno também 

tenha perguntas referentes ao tema, deverá ser encorajado a compartilhar com toda a sala; 

outros educandos também devem ser incentivados a fazer perguntas, assim como a respondê-

las. Deve-se destacar que não precisam responder com a melhor das definições que encontram 

nos livros, mas com suas opiniões, da forma mais franca possível. 

Essas perguntas devem ter como objetivo iniciar um diálogo com os educandos, e 

nesse diálogo não se deve responder as indagações dos educandos, pois assim se estabeleceria 

novamente o velho sistema em que o professor atua como transmissor da informação correta, 

o que não é o objetivo desta metodologia. 

Esse diálogo servirá para tornar possível diagnosticar qual o grau de conhecimento que 

os educandos têm sobre o tema e se existem pensamentos contraditórios sobre o assunto. 

Nesse encontro devem ser tomados os devidos cuidados para que não haja interferência no 
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raciocínio dos educandos, assim como influência por parte do professor; eles ficarão livres 

para refletir sobre o assunto. 

No caso de a fala de algum educando apresentar contradições ou ir contra as 

definições mais aceitas na literatura sobre o tema abordado, deve-se orientá-lo para que 

explane melhor seu ponto de vista e que anote isso em seu bloco de anotações. 

A postura do professor diante de situações como essa deve ser de não desmerecer o 

raciocínio do aluno, muito menos mostrar-lhe que está errado, privando-o da oportunidade de 

descobrir seu erro. Nessa metodologia, descobrir que se está errando em um raciocínio ou 

interpretação é tão válido quanto descobrir a resposta correta. Nessas ocasiões deve-se 

demonstrar interesse pela forma como o aluno está compreendendo o tema e assim estabelecer 

um verdadeiro diálogo (FREIRE, 1987, p. 46), e por meio de questionamentos sobre pontos 

específicos durante a explanação tentar direcioná-lo, para que ele por si perceba seu erro. Não 

há problema se ao término da aula o aluno não compreender que está errando, ele terá todas as 

etapas do Arco de Maguerez para compreender melhor o tema. 

Esta é a pedra fundamental da metodologia: fazer o aluno descobrir os erros em seu 

raciocínio por meio de reflexões, experimentações e demonstrações ao invés de alguém lhe 

dizer que está errado e que a forma correta é tal. 

Ao final da aula, o professor deve orientar os educandos para que continuem 

discutindo sobre o tema apresentado após o período de aulas; essa pode ser a atividade 

extraclasse para os grupos. 

Assim encerra-se a primeira etapa do Arco de Maguerez, Observação da Realidade, 

que neste trabalho tem como objetivo apresentar o tema aos alunos e fazer com que eles 

reflitam sobre o que será estudado, e para o professor diagnosticar qual o grau de 

conhecimento da vivência dos educandos sobre o tema. 

Após o encontro, é interessante que o professor faça anotações sobre os diálogos entre 

ele e os grupos, principalmente dos pontos em que o raciocínio dos educandos não esteja de 

acordo com a literatura, para então se preparar para o próximo encontro, de forma que elabore 

novas abordagens na tentativa de fazer os educandos refletirem sobre suas interpretações da 

aula e também para poder avaliar se está ou não havendo melhora na compreensão do tema 

abordado. 

Podemos sintetizar essa primeira etapa com os seguintes objetivos: 

 Apresentar a metodologia de ensino aos educandos (caso seja a primeira vez); 

 Apresentar o tema de estudo aos educandos; 

 Fazer com que os educandos reflitam sobre o tema escolhido; 
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 Propiciar ao professor dados sobre o conhecimento prévio que os educandos têm 

sobre o tema. 

 

 

4.3.2. Pontos-chave da queda livre 

 

 

No segundo encontro, segunda etapa do Arco de Maguerez, o professor deve lembrar 

os educandos das discussões do encontro anterior e pedir para que eles peguem seus blocos de 

anotações e leiam as observações que fizeram sobre o tema. Assim que terminarem de ler, 

deve-se questioná-los se ainda pensam da mesma forma. Caso algum aluno tenha mudado de 

ideia, esse educando deve anotar sua nova opinião com uma nova entrada no bloco de 

anotações e compartilhar com a turma; caso algum aluno tenha novos questionamentos sobre 

o tema, deverá anotá-lo e o professor deve levantar um novo diálogo com a turma diante desse 

novo questionamento. 

O professor deve tomar cuidado de não interferir no raciocínio dos educandos, assim 

como também não dar respostas aos seus questionamentos, seu papel deve continuar sendo o 

de incitar o diálogo sobre o tema, assim como ser um questionador, lembrando que esse 

questionar deve ter como fundamento auxiliar o aluno na sua reflexão sobre o tema. É 

interessante que o professor utilize suas anotações da aula anterior para pautar seu papel de 

questionador nesse encontro. 

Em seguida o professor deve levantar outra discussão perguntando: 

- Tem algum ponto em que ainda não ficou claro o entendimento? 

- Vocês têm alguma pergunta nova sobre o assunto que ainda não foi comentada? 

- O que vocês acharam mais interessante em tudo que foi abordado até o momento? 

Os pontos que surgirem das respostas dos educandos devem ser anotados no quadro, 

pois desses pontos os grupos irão escolher quais serão seus pontos-chave. Caso o professor 

deseje, ele pode estabelecer esses pontos-chave. Nesta pesquisa optou-se por um misto entre 

as opções dos grupos e duas indicações do professor; caso não surjam durante os diálogos 

com os educandos, as indicações que o professor dará como pontos-chave serão: 

- Objetos mais pesados caem mais rápido que objetos mais leves? 

- Existe alguma coisa que interfere no movimento de queda dos corpos? 

O professor deve orientar os grupos a escolher quais desses pontos vão ser estudados 

mais a fundo. É interessante que não escolham muitos, pois talvez demore muito a se concluir 
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as etapas seguintes do Arco. Nesta pesquisa os grupos serão orientados a escolher entre dois e 

três pontos-chave; deve-se também lembrá-los de que essa decisão deve ser tomada em grupo 

e não de forma individual. É interessante que o professor dê alguns minutos aos educandos 

para que eles conversem entre si, nos grupos, a fim de tomar essa decisão. 

Após a escolha dos pontos-chave, os educandos devem ser orientados a pensar como 

vão estudar esses pontos. Novamente o professor deve tomar cuidado para não influenciar o 

raciocínio dos educandos, nem impor suas regras ou sugerir procedimentos já estabelecidos na 

literatura sobre o tema. Os educandos devem ficar livres para escolher qual a melhor forma de 

investigação querem utilizar e quais procedimentos adotar em sua investigação, o professor 

deve estar ciente de que a investigação está sendo feita, afinal de contas, pelos educandos. 

Os educandos devem anotar, em seus blocos, tudo que foi decidido em grupo, o 

professor deve orientá-los a continuar discutindo após as aulas e a pesquisarem a respeito dos 

pontos-chave que escolheram, assim como também providenciar materiais para que no 

próximo encontro possam apresentar os procedimentos ao professor; essa será a atividade 

extraclasse para esse encontro. Após a aula, o professor deve fazer anotações dos pontos-

chave de todos os grupos e possíveis ocorrências importantes. 

Assim se encerra a segunda etapa do Arco de Maguerez, Pontos-Chave, que podemos 

sintetizar nos seguintes objetivos: 

 Fazer uma discussão reflexiva sobre as anotações do encontro anterior e de novas 

opiniões caso surjam; 

 Destacar os aspectos mais importantes do tema abordado; 

 Eleger os pontos-chave que serão estudados mais a fundo. 

 

 

4.3.3. Teorizando a queda livre 

 

 

A aula deve ser iniciada fazendo uma breve reflexão sobre os encontros anteriores e 

seu desenrolar até o momento, na sequência o professor deve chamar a atenção dos educandos 

para os pontos-chave que eles escolheram no encontro anterior e como realizaram os 

procedimentos para bem analisar esses pontos. É interessante orientar os grupos a observarem 

parâmetros relevantes aos pontos-chave, para que os grupos não percam o foco de sua 

investigação. 
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Outro ponto importante que deve ser frisado com os educandos é sobre situações que 

podem interferir nos resultados. O professor deve destacar que é sempre importante executar 

cuidadosamente os procedimentos buscando algo que possa estar interferindo em suas 

observações, direta ou indiretamente, assim, é sempre interessante repetir várias vezes um 

mesmo procedimento buscando sempre aperfeiçoá-lo, bem como coletar a quantidade máxima 

de dados possíveis, para que após essa etapa de coleta de dados possam analisar os resultados 

e chegar a conclusões bem embasadas. O professor pode, em seu discurso, incluir referências 

ao método científico ou dar exemplos do trabalho de algum cientista.  

Após essa breve conversa, os grupos devem ser orientados a se preparar e iniciar os 

procedimentos que escolheram e também a anotar todas as ocorrências durante os 

experimentos, por mais simples e óbvios que possam ser, e sempre tendo em mente não forçar 

os resultados para que estejam em consonância com o que outros grupos estão obtendo ou 

para ficar igual ao encontrado no livro didático. 

O professor deve enfatizar que a comprovação de erro numa hipótese em uma 

pesquisa tem tanto valor quanto demonstrar que está correta, os educandos devem 

compreender que uma hipótese errada não é sinônimo de fracasso. Enquanto os grupos 

realizam suas experimentações, o professor deve passar pelos grupos observando-os, mas 

nunca interferindo ou sugerindo qualquer ação, sempre tomando nota de como cada grupo 

está agindo. 

Nesse encontro o professor deve continuar com seu papel de incentivar e questionar, 

sempre demonstrando interesse pelo raciocínio que os educandos estão utilizando para 

entender o tema, e nunca demonstrar desaprovação ou menosprezar a decisão que os grupos 

tomarem, pois caso isso ocorra pode inibir novas propostas ou o avanço no raciocínio que o 

aluno ou grupo está desenvolvendo sobre o tema. 

Caso seja observado algum erro nos procedimentos ou na interpretação deles, deve-se 

questionar o grupo acerca da razão de optarem por esse procedimento e se o caminho que 

optaram para estudar o tema realmente vai levá-los aos resultados que desejam. O professor 

deve tomar cuidado para não apontar erros, mas atuar como um mediador questionador que 

por meio de questionamentos bem específicos sobre o tema ou procedimento procura fazer 

com que o grupo perceba seu erro. 

Ao finalizar os procedimentos de coleta de dados, os grupos devem discutir com seus 

membros e fazer uma interpretação dos dados obtidos. O professor deve orientá-los que essa 

interpretação dos dados deve ser feita por todos do grupo e à luz dos pontos-chave que 
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escolherem, até que cheguem a um consenso, e depois disso devem anotar suas conclusões no 

seu bloco. 

Ao finalizar a aula, o professor deve pedir aos grupos que, se possível, realizem 

novamente os procedimentos em casa para observar se os resultados ainda são os mesmos, 

assim como continuar discutindo os resultados obtidos, e o mais importante: devem ser 

orientados a pesquisar sobre os resultados que há na literatura sobre o tema, pesquisa 

bibliográfica, para serem utilizados no próximo encontro. 

Com isso se encerra a terceira etapa do Arco de Maguerez, Teorização, que pode ser 

sintetizada nos seguintes objetivos: 

 Eleger quais serão os procedimentos para a coleta de dados; 

 Realizar os procedimentos de coleta de dados; 

 Analisar os dados obtidos; 

 Tirar conclusões sobre os dados obtidos em função dos pontos-chave. 

 

 

4.3.4. Formulando hipóteses sobre a queda livre 

 

 

Ao iniciar esse encontro, é interessante que o professor faça um breve resumo 

reflexivo sobre o tema da pesquisa, os pontos-chave e os procedimentos que foram realizados 

até o momento, pois, principalmente se o intervalo entre os encontros for muito grande, 

alguns educandos podem não se lembrar de tudo que já foi trabalhado até então. 

Após esse resumo, o professor deve orientar os educandos para que nesse encontro 

eles procurem analisar os pontos-chave baseando-se nas observações dos procedimentos da 

aula anterior e na pesquisa bibliográfica que realizaram.   

O professor deve continuar agindo no intuito de fazer os grupos não perderem o foco 

da sua pesquisa e de sempre tomarem decisões que estejam de comum acordo com todos os 

membros, assim como procurar não interferir no desenvolvimento dos grupos e, sempre que 

possível, questioná-los sobre suas ações e conclusões. 

Esse encontro é parte importante desta metodologia de ensino e é fundamental que o 

professor motive os educandos a pensarem de forma original e criativa, pois irão exercer uma 

postura crítica e reflexiva sobre o tema e os pontos-chave, e a partir das observações e das 

informações obtidas pela pesquisa bibliográfica, saber científico, formularão hipóteses sobre 
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sua realidade, realidade esta que não foi imposta, mas que ele, aluno, experimentou e 

manipulou em favor de seu melhor entendimento. 

Nesse momento se tem um processo de ensino-aprendizagem ligado à realidade do 

educando, dando mais significado ao conhecimento, pois o aluno foi o agente ativo, 

investigador do tema, foi ele quem observou, analisou, pesquisou e formulou teses sobre um 

assunto, ao contrário do que seria um aluno no papel de um agente passivo no ensino, que 

somente recebe toda a informação. 

Depois de os grupos elaborarem suas hipóteses sobre o tema, o professor deve orientá-

los que essas novas hipóteses devem ser testadas, pois somente o crivo da realidade é que 

garantirá que suas proposições de fato correspondam ao mundo real, assim, devem elaborar 

novos procedimentos para colocar em xeque suas novas hipóteses, os educandos devem ser 

dirigidos a fazer exercícios mentais simulando como cada procedimento ocorrerá e a fazerem 

extrapolações, imaginar situações extremas para tais procedimentos, procurando prever 

possíveis resultados.  

O professor deve novamente lembrá-los de que o objetivo é sempre buscar uma 

melhor compreensão da natureza e seu comportamento, e nunca comprovar que se está 

correto, com isso pode acontecer de suas hipóteses não serem verdadeiras e isso não pode 

desestimular o grupo, ao contrário, deve fazer com que o grupo se empenhe mais e busque 

corrigir seus erros e procedimentos para novamente propor outras hipóteses para o tema. 

Com a ajuda da pesquisa bibliográfica, provavelmente os erros que perduraram até o 

momento já tenham sido esclarecidos. É importante que nesse encontro o professor observe se 

realmente isso aconteceu ou não, pois se os erros básicos ainda persistirem deve tomar nota 

para analisar posteriormente qual será sua ação, na tentativa de ajudar o aluno ou grupo. 

Ao final do encontro, o professor deve pedir a todos para registrar o que foi discutido e 

decidido pelos grupos, e que continuem discutindo sobre as hipóteses, como testá-las e para 

que providenciem as ferramentas necessárias para tal até o próximo encontro. 

Assim se encerra a quarta etapa do Arco de Maguerez, Hipóteses de Solução, que 

podemos sintetizar com os seguintes objetivos: 

 Realizar uma breve reflexão sobre todas as etapas concretizadas até o momento; 

 Analisar e comparar os dados obtidos nos procedimentos com os encontrados na 

literatura sobre o tema; 

 Formular hipóteses gerais sobre os pontos-chave; 

 Elaborar procedimentos para testar as novas hipóteses. 
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4.3.5. Testando hipóteses sobre a queda livre 

 

 

Esse é o último encontro da aplicação do Arco de Maguerez adaptado para o ensino 

médio. O professor deve iniciar a aula fazendo novamente um resumo das outras etapas do 

Arco, e na sequência solicitar aos grupos que se organizem para testar suas hipóteses sobre os 

pontos-chave. 

Deve também lembrá-los de discussões anteriores sobre a importância de repetir várias 

vezes um procedimento, para obterem a maior quantidade de dados possíveis e assim 

poderem analisar e tirar conclusões de forma mais segura sobre esses dados, bem como tomar 

cuidado, quando forem executar os procedimentos, para que não coletem dados errados ou 

que forcem resultados.  

O professor novamente deve reforçar que o objeto de toda essa investigação é 

compreender melhor a natureza, logo, entender que uma afirmação é verdadeira tem tanto 

valor quanto saber se é falsa. Esse é um ponto importante nessa metodologia, fazer com que 

os educandos compreendam e tenham essa visão, que no desenvolvimento científico não se 

tem uma investigação fracassada, pois toda informação gerada é ou será útil em algum 

momento no desenvolvimento humano. 

Durante os procedimentos de testes das hipóteses, o professor deve observar a ação 

dos grupos e atuar como questionador e incentivador, fazendo perguntas sobre sua 

experimentação e nunca sugerindo qualquer tipo de ação. Lembre-se: a investigação é dos 

educandos. 

Com as anotações que o professor fez dos encontros anteriores, ele deve observar se 

todos os erros de execução ou interpretação que porventura surgiram foram sanados. Caso 

ainda perceba a insistência de algum erro, deve atuar como mediador questionador, e por 

meio de perguntas bem específicas sobre o tema ou procedimento conduzir o grupo a uma 

reflexão sobre a realidade e assim direcionar a atenção do grupo para perceber seu erro. Nesse 

ponto da investigação os educandos já devem ter boas referências experimentais e teóricas 

sobre o tema, o que torna mais eficaz a ação de mediador questionador do professor. 

Após a realização dos procedimentos, os educandos devem ser orientados a analisar os 

dados obtidos nessa etapa para verificar se suas hipóteses estavam corretas, o professor deve 

ressaltar que essa análise deve ser feita por todos do grupo, assim como a conclusão final de 

toda a pesquisa, todos devem ser ouvidos e levados em consideração. Por fim, os educandos 
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devem registrar todo o procedimento, os dados obtidos e a conclusão a que chegaram sobre 

suas proposições. 

Caso o professor perceba que os resultados finais ainda estão aquém do esperado, deve 

propor que os grupos realizem novamente alguma etapa do Arco ou ele todo, e, utilizando 

todas as observações e anotações dos encontros anteriores, deve atuar de forma incisiva nos 

pontos que forem visivelmente discrepantes com relação à literatura. 

Ao final, o professor deve pedir cópias das anotações dos grupos, pois estão datadas, 

assim isso possibilitará uma análise do seu desenvolvimento. 

Com isso, encerramos a quinta e última etapa do Arco de Maguerez, Aplicação à 

Realidade, que podemos sintetizar com os seguintes objetivos: 

 Realizar os procedimentos para testar as hipóteses construídas no encontro 

anterior; 

 Coletar dados dos procedimentos; 

 Analisar os dados obtidos para verificar se as hipóteses estão corretas ou não; 

 Registrar todas as ações e a conclusão. 

E assim se encerra o ciclo do Arco de Maguerez, que se iniciou em uma observação da 

realidade e findou nessa mesma realidade. 

Caso o professor pretenda avaliar o desempenho dos grupos, pode consultar suas 

anotações e as cópias dos blocos de anotações dos grupos, com isso poderá avaliar o grau de 

desenvolvimento e quantificar de acordo com critérios que achar interessante. 

Outra sugestão é de ao final do último encontro pedir que cada grupo prepare uma 

pequena apresentação de socialização dos procedimentos e resultados obtidos, que pode ser 

realizada num encontro seguinte. Nessa apresentação o professor pode também quantificar o 

desempenho dos grupos, observando, entre outros pontos, o domínio que os membros do 

grupo têm do tema. 

Essa socialização também é importante como forma de mostrar aos outros grupos a 

forma com que cada um interpretou e experimentou o tema, assim propiciando outros pontos 

de vista, que só fazem enriquecer mais o conhecimento de todos os educandos. 
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5. RELATO DA APLICAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

Nesta seção, dividida em seis partes, vamos apresentar os relatos da aplicação em sala 

de aula da adaptação da metodologia de ensino Arco de Maguerez para o ensino de Física. 

Iniciamos a seção descrevendo o ambiente de aplicação, em seguida relatamos como se deu 

cada um dos cinco encontros de aplicação do produto, realizando uma análise após o relato de 

cada encontro. 

 

 

5.1. APLICANDO O ARCO DE MAGUEREZ EM SALA DE AULA 

 

 

Nesta pesquisa adotamos o método exploratório e descritivo, para analisar a 

conhecimento dos educandos participantes sobre o tema queda livre, sem quantificá-los. 

 

Este tipo de pesquisa tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A pesquisa 

descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que deseja 

pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de 

determinada realidade. (GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 35) 

 

Para tanto, será utilizada a problematização dialógica no Arco de Maguerez como 

método de ensino-aprendizagem. 

A turma em que a metodologia de ensino foi aplicada era composta por 36 educandos 

com faixa etária entre 14 e 18 anos, do primeiro ano, turma A do ensino médio regular do 

Instituto Estadual de Ensino Marechal Rondon, na cidade de Ji-Paraná. Entre os 36 educandos 

havia um aluno com surdez, que por causa de sua necessidade especial era acompanhado por 

uma intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

A pesquisa foi realizada na forma de uma observação participante. Neste tipo de 

observação o professor pesquisador tem contato direto com os atores sociais, os educandos, 

no ambiente de ensino-aprendizagem (CORREA, 2009). 

O desenvolvimento da pesquisa se deu em encontros na forma de aulas de 45 minutos 

cada, que aconteceram entre os dias 13 e 27 de junho de 2016. Nesses encontros os educandos 
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participaram como pesquisadores e o professor como um mediador questionador, que tinha 

como papel apresentar o tópico de estudo, motivar os educandos em sua pesquisa e incitar a 

reflexão crítica do tópico por meio de questionamentos bem específicos sobre o tema, a fim 

de conduzir os educandos a uma melhor compreensão do fenômeno físico abordado. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, optamos pelo tema queda livre. Os educandos 

estavam em meados do segundo bimestre, até o momento já tinham sido ministrados os 

tópicos de movimento retilíneo uniforme (M.U.) e movimento retilíneo uniformemente 

variado (M.U.V.), com isso já tinham pré-requisitos básicos para a compreensão do 

movimento de queda livre. 

Nesta proposta foi estipulado que cada etapa do Arco aconteça em um encontro, uma 

aula. Caso algum professor que esteja aplicando a metodologia perceba que um encontro não 

é suficiente para cada etapa do Arco, não existe problema algum em que seja mais de uma 

aula por etapa, isso não prejudica a metodologia. 

Essa metodologia pode e deve ser adaptada à realidade da sala de aula, tendo sempre 

em mente a melhoria do processo de ensino-aprendizagem. 

 

 

5.2. APRESENTANDO O TEMA: OBSERVANDO UM CORPO QUE CAI 

 

 

No primeiro momento a aula foi iniciada com a apresentação da proposta 

metodológica do Arco, explanando que a mesma se faria em um total de cinco encontros 

como o do momento. Foi enfatizado que a participação dos educandos de forma ativa seria 

imprescindível, sendo eles personagens investigadores do assunto abordado e o professor, 

responsável por orientar e estimular todo o desenvolvimento do trabalho, de forma a serem 

eles os pesquisadores da construção do seu saber. 

Para isto, seria necessário que os educandos não só participassem das aulas como 

também que realizassem todas as atividades que lhes seriam propostas para fora da sala de 

aula. Assim, uma vez que todos entenderam e concordaram com a proposta apresentada, deu-

se início às atividades de pesquisa. 

Após a apresentação do tópico de estudo, queda livre, a sala foi organizada em grupos 

de quatro a cinco educandos, os grupos foram identificados como: A, B, C, D, E, F e G, os 

quais deveriam permanecer até o final das cinco etapas do Arco. Sendo dispensado o uso do 

livro didático nesse segundo momento, aos educandos foi sugerido e orientado que 
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registrassem, em um bloco de anotações ou no próprio caderno, todo o desenvolvimento da 

sua pesquisa, assim como qualquer nova ideia sobre o tema abordado, pois este seria o item 

de acompanhamento do desenvolvimento do raciocínio e construção do saber ao longo dos 

encontros. 

Assim, tendo toda a organização construída, os educandos foram questionados nos 

seguintes pontos: 

– O que seria queda livre? 

– O que eles entendiam do assunto? 

A maioria dos educandos se mostrou receosa de escrever suas opiniões, então, como 

forma de estímulo, foram demonstrados alguns objetos sendo soltos de uma altura de 

aproximadamente 1,5 m do solo, primeiro um apagador de quadro branco, em seguida um 

estojo escolar e depois um pincel de quadro branco. 

Após essa pequena demonstração, ainda se podia perceber que estavam com medo. 

Perguntados do porquê de tanto receio em colocar uma opinião no bloco de anotações, alguns 

responderam que não sabiam a resposta correta e por isso não queriam escrever. 

Nesse ponto foi-lhes dito que o objetivo dessa atividade inicial não era avaliativo, de 

saber quem estava certo ou errado, muito menos o de encontrar a resposta mais adequada 

segundo o livro didático, mas sim de somente darem as suas opiniões. Foi pedido que os 

educandos se imaginassem em uma conversa informal com algum amigo, e o tema queda livre 

surgiu na conversa. 

Após alguma insistência, os educandos concluíram a atividade. A seguir, algumas 

respostas à pergunta inicial: o que seria queda livre? 

 

 Algo caindo de uma altura, ganhando velocidade do seu peso. 

 É, por exemplo, uma bola caindo sem ser pressionada. 

 Queda livre é a queda de um objeto, pessoa, coisa etc. 

 Queda livre é algo que está caindo e não tem impedimento de nada. 

 Queda livre é quando um objeto cai sem nenhuma interação. 

 Quando uma folha cai do galho de uma árvore. 

 Queda livre é quando algo cai. 

 Uma coisa caindo livremente. 

 Quando algo cai. 

 Queda livre é quando alguém/algo cai. Exemplo: Quando um picolé cai no 

chão. 

  É quando alguém ou alguma coisa cai de uma altura, livremente. 
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 Queda livre pra mim é uma queda ou algo caindo livremente sem algo 

impedindo que caísse. 

  Queda livre seria um elemento caindo em uma velocidade aumentando de 

acordo com seu tempo de queda até sofrer o impacto. 

 Queda livre: quando um corpo ou algo tem uma queda de um determinado 

referencial ou local, e essa queda é definida em metros, quilômetros, segundos, 

horas ou minutos. 

 

(Respostas dos alunos do 1º ano A, 2016) 

 

Como se pode observar nas respostas dos educandos, a maioria está associada ao nome 

do tópico, queda com “algo caindo” e livre com “sem impedimento ou ação a favor”. Poucos 

educandos acrescentaram algo além dessa informação, poucas respostas faziam referência a 

peso, velocidade ou aceleração e, destas, somente uma estava correta com relação a 

velocidade e aceleração. 

Tais respostas são compreensíveis, pois para os alunos essa era a primeira vez que 

tinham contato com o tópico, em nenhum momento anterior foi lhes apresentado o assunto. 

Associar o nome ao fenômeno foi uma alternativa encontrada por eles para responder as 

perguntas, já que foi salientado que não deveriam ter receio de responder baseados em suas 

experiências de vida. 

Depois de os educandos terem respondido no bloco de anotações, foi feito um novo 

questionamento, que estava relacionado com o conteúdo anteriormente estudado, movimento 

uniforme variado. A pergunta tinha como objetivo fazer os alunos refletirem sobre o 

movimento de queda de objetos e classificá-los: 

– Que tipo de movimento poderia ser o de queda livre? 

Um membro do grupo E respondeu em voz alta: movimento uniforme. Foi pedido ao 

aluno que se expressasse melhor, que fornecesse mais detalhes do porquê de ele achar que 

deveria ser esse o tipo de movimento e não outro, mas ele não conseguiu acrescentar mais 

nenhuma informação a sua fala. Nesse ponto, alguns membros de outros grupos 

argumentaram falando que não era esse o tipo de movimento, então foi solicitado aos 

educandos que em seu bloco de anotações respondessem a essa pergunta. 

Enquanto eles respondiam, novamente foi frisado aos educandos que não havia 

necessidade de usar as definições formais encontradas nos livros didáticos, e que deveriam ser 

espontâneos em suas falas, que não precisavam ter medo de dar respostas incorretas, pois não 

estariam sendo avaliados. 
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A grande maioria respondeu movimento acelerado, poucos educandos responderam de 

forma diferente, as respostas que não faziam referência a movimento acelerado foram: 

 

 Queda livre é um movimento livre. 

 E um movimento instantâneo. 

 Movimento causado pela força da gravidade. 

 É movimento uniforme. 

 Um movimento que aumenta peso e velocidade conforme a queda. 

 

(Respostas dos alunos do 1º ano A, 2016) 

 

A maioria dos educandos ter respondido corretamente a classificação do movimento 

de queda como sendo um movimento acelerado foi o esperado, pois o conteúdo estudado 

anteriormente pela turma foi movimento uniformemente variado, em uma das aulas foram 

discutidas as características de um movimento com e sem aceleração. 

Continuando a aula, pôde-se perceber que os educandos estavam mais participativos e 

espontâneos em suas falas, ao retomar a atenção dos educandos foi pedido que eles 

recapitulassem os tópicos já estudados e quais eram os pontos mais importantes com relação 

ao movimento. 

As respostas variavam entre velocidade, tempo e distância percorrida. A partir desse 

momento os educandos estavam se questionando sobre quais pontos teriam importância no 

caso do movimento de queda livre. 

Desde esse momento, não foi feita mais nenhuma pergunta em sala que tenha sido 

formulada pelo professor, os educandos começaram a se tornar de fato agentes ativos no 

processo de ensino-aprendizagem, pois estavam levantando questões formuladas por eles 

mesmos ao invés de responderem ou repetirem perguntas pré-formuladas em livros didáticos. 

A partir desse ponto da aula, o professor iniciou seu papel como um mediador 

questionador, pois sua atuação se deu em reforçar as indagações que os educandos 

formulavam sobre o tema, anotar no quadro o questionamento e lançar ao resto da turma. 

Nas discussões os pontos que surgiram e foram anotados são: 

 

 O tempo de queda. 

 A intensidade do impacto. 

 A velocidade de queda. 

 Com relação à forma do objeto. 
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 Estado do objeto (sólido, líquido e gasoso). 

 Vento. 

 Se objetos mais pesados e mais leves caem da mesma forma. 

 

(Pontos sugeridos pelos alunos do 1º ano A, 2016) 

  

Dos pontos levantados pelos educandos, tempo e velocidade de movimento já tinham 

sido tratados em aulas anteriores à aplicação desta metodologia, o que torna essas sugestões 

compreensíveis, já temas como intensidade de impacto, forma do objeto, vento e peso dos 

objetos em nenhum momento foram discutidos em encontros anteriores, essas sugestões 

surgiram a partir do saber existencial que os educandos têm sobre o tema (COLOMBO e 

BERBEL, 2007, p. 132). 

Todas as sugestões dadas estão relacionadas ao movimento de queda, seja ele livre ou 

não. De forma direta como forma do objeto se relaciona com o parâmetro    e o ar se 

relacionada com o parâmetro   da equação 7, que relaciona a força de arrasto com essas 

variáveis (SILVEIRA, 2013, p. 158). Ou de forma indireta como peso do objeto, que no 

imaginário popular se acredita influenciar no movimento de queda dos corpos, como 

Aristóteles acreditava (NUSSENZVEIG, 2002). 

Havia muita conversa paralela nesse momento da aula e, ao se observar essas 

conversas nos grupos, pôde-se perceber que estava girando sempre em torno do tópico 

abordado, o que foi interpretado como um ponto positivo da aula. 

Nesse momento notou-se que toda a sala estava focada no tópico, mesmo que em 

alguns casos defendendo interpretações equivocadas, como concluir que quanto mais pesado 

for um objeto mais rápido é seu movimento de queda. Um dos exemplos citados por alguns 

educandos para apoiar essa ideia era de uma pedra e uma pena, se soltas da mesma a altura, a 

pedra chegava primeiro ao solo. Em contrapartida, alguns defendiam o contrário e citavam o 

exemplo de uma esfera pequena de metal sendo solta da mesma altura que uma pedra mais 

pesada, as duas iam chegar ao solo ao mesmo tempo. 

Durante toda essa discussão, em nenhum momento houve, por parte dos educandos, 

alegações de que o exemplo contrário ao que se defendia estava errado. Ou seja, mesmo quem 

defendia um ponto de vista sobre o assunto aceitava que havia certas demonstrações de que 

sua alegação falhava. 
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Em nenhum momento durante essas discussões o professor corrigiu qualquer fala dos 

educandos, sua atuação consistia somente em incitar questionamentos, buscando compreender 

como eles entendiam o tópico. 

Em meio às discussões, alguns educandos levantaram uma questão com relação à 

causa da queda de objetos. A maioria da sala não opinou; somente dois educandos 

propuseram que seria pela ação da gravidade e o restante da sala somente concordou. Nesse 

ponto as discussões tomaram esse rumo, alguns membros do grupo B estavam debatendo 

sobre de onde vinha a gravidade, se do espaço ou da Terra. O professor reforçou a pergunta 

lançando-a ao resto da classe e acrescentando se a gravidade era algo importante nesse tópico, 

e a sala ficou dividida: alguns acreditavam que era relevante e outros que não. Foi pedido aos 

educandos que escrevessem suas opiniões com relação à gravidade no bloco de anotações.  

Dois membros do grupo B pediram ao professor que sanasse suas dúvidas com relação 

ao que causa a queda de corpos e de onde vinha essa causa, o professor então explicou que 

essa solicitação ia contra a metodologia que estava sendo aplicada em sala e que, portanto, 

não poderia responder a questão, pois o objetivo era fazer com que eles, os educandos, fossem 

incentivados a ser independentes na busca por conhecimento. 

Ainda em conversa com os educandos, o professor os provocou sugerindo que eles 

fizessem uma pesquisa sobre os dois pontos levantados, para que pudessem ter uma 

compreensão melhor sobre o assunto que levantaram. 

O tempo de aula já estava se encerrando, o professor pediu aos educandos que 

continuassem as discussões entre os membros dos grupos após as aulas e que anotassem 

quaisquer novas ideais, dúvidas ou sugestões que viessem a surgir nesse período. 

Para finalizar a aula, o professor apresentou mais uma demonstração de queda de 

alguns objetos, solicitou que três educandos o ajudassem soltando ao mesmo tempo e da 

mesma altura os seguintes objetos: uma folha de papel A4 amassada na forma de uma bola, 

uma folha de papel A4 solta na vertical em uma posição de leitura, uma folha de papel A4 

solta na horizontal com sua área contra o solo e um pincel de quadro branco. 

Durante a demonstração, o professor não precisou chamar a atenção dos educandos 

para a demonstração, todos a acompanharam. Após a demonstração, ficou notória a 

inquietação nos grupos quanto ao que observaram, imediatamente surgiram novas indagações 

sobre o resultado da demonstração, mas o tempo de aula já tinha se encerrado. 

A figura 7 mostra o momento em que o professor com ajuda de três alunos realizaram 

a demonstração. 
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Figura 7. Alunos e professor soltando objetos de uma mesma altura. 

 

Fonte: Coleta de dados. 

 

O professor agradeceu a participação de todos e frisou novamente a importância de 

continuarem a discussão do que observaram em sala e que essa seria a atividade que teriam de 

desenvolver fora da sala de aula. 

 

 

5.2.1. Considerações sobre a aula 

 

 

Com relação aos objetivos propostos para essa aula: 

 Apresentar a metodologia de ensino aos alunos (caso seja a primeira vez que a 

turma esteja recebendo esse tipo de metodologia). 

 Apresentar o tema de estudo aos alunos. 

 Fazer com que os alunos reflitam sobre o tema escolhido. 

 Propiciar ao professor dados sobre o conhecimento prévio que os alunos têm do 

tema. 

A proposta metodológica foi apresentada e os educandos concordaram com sua 

aplicação, o tema foi exposto e posteriormente os alunos discutiram e refletiram sobre ele. 
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Com relação ao último ponto, foi observado que os educandos têm de modo geral a 

compreensão de que o movimento de queda é um movimento acelerado, o que era esperado, 

pois a turma em questão já havia tido aulas sobre movimentos acelerados. 

A grande maioria não compreende a diferença que existe entre o movimento de queda 

de um objeto no vácuo com relação a outro envolto em ar, pois em nenhum momento da 

discussão foi comentada a ação da resistência do ar, a ação do vento foi citada por três 

educandos, mas no contexto a interferência sugerida estava relacionada ao ato de o vento 

empurrar os objetos em queda. 

Essa constatação reafirma a utilização dos conhecimentos prévios dos educandos na 

tentativa de compreender o tema, pois estavam utilizando afirmações do cotidiano para 

justificar suas respostas, o que até o momento era compreensível, pois à turma ainda não tinha 

sido apresentado o conteúdo referente à ação de forças que atuam contra o movimento. Isso 

foi percebido também no momento em que responderam ao primeiro questionamento sobre 

queda livre. 

Outro ponto observado com relação aos conhecimentos prévios dos educandos se deu 

pela interpretação de que objetos mais pesados caem mais rápido que objetos mais leves, o 

que também no contexto da turma faz sentido, pois pela observação ingênua do cotidiano, 

saber prévio, esse é um argumento muito popular quando se levanta esse ponto, visto que de 

fato quando se solta uma pena e uma bola de bilhar da mesma altura e no mesmo instante, o 

objeto mais pesado realmente chegará primeiro ao solo, mas que em uma análise mais 

criteriosa se percebe que a interferência do ar resulta em uma força de resistência ao 

movimento de queda (NUSSENZVEIG, 2002). 

 

 

5.3. CONSTRUINDO OS PONTOS-CHAVE: POR QUE AS COISAS CAEM? 

 

 

No segundo encontro, para aplicar a etapa do arco “pontos-chave”, a aula foi iniciada 

sendo solicitado aos educandos que guardassem o livro didático e que formassem os mesmos 

grupos do encontro anterior. Assim que o fizeram, o professor apresentou um vídeo de 

aproximadamente 1,5 minuto de duração, como forma de chamar a atenção dos educandos 

para o tema de que estavam tratando na aula anterior. 

O vídeo em questão foi um trecho do filme “O Guia do Mochileiro das Galáxias”. 

Neste trecho do filme foram materializados, a alguns quilômetros da superfície, uma baleia 
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cachalote e um vaso de petúnias. As cenas que se seguem são: a baleia cachalote em queda até 

sofrer o impacto com o solo e na cena seguinte o vaso de petúnias caindo, mas em nenhum 

momento do vídeo aparecem os dois caindo lado a lado. 

Assim que o vídeo terminou, um membro do grupo D questionou o professor 

perguntando: 

– Como seria se a baleia caísse na água? 

Nesse momento alguns educandos riram e debocharam da pergunta, o professor 

chamou a atenção de todos e enfatizou que a pergunta não era irrelevante, que todo tipo de 

dúvida deveria ser respeitada e acrescentou que perguntas simples podem conduzir a grandes 

descobertas. 

Após essa fala, alguns membros dos outros grupos comentaram que talvez dependesse 

da altura que ela estava caindo, outros comentaram que dependeria da velocidade com que a 

baleia estivesse caindo. Outros deram exemplos de pular em uma piscina de alturas diferentes 

para argumentar que o impacto seria mais intenso caso a altura fosse maior e mais fraco caso 

fosse menor. 

Encerrada essa discussão, o professor continuou a aula chamando a atenção dos 

educandos para o tópico da aula, queda livre, pedindo para que recapitulassem as discussões 

da aula anterior e que lessem suas anotações. Após terem feito a leitura, pediu para que 

falassem quais foram os pontos levantados na aula anterior. 

Como havia na sala quatro educandos que não tinham participado da aula anterior, foi 

solicitado aos educandos que participaram do último encontro que comentassem sobre os 

pontos levantados no encontro anterior. Foi uma forma de facilitar e permitir àqueles que não 

estavam presentes na aula anterior terem uma noção geral do que era a proposta e o que tinha 

sido desenvolvido até o presente momento. Como não tinham participado da primeira aula, 

quando foram formados os grupos, acabaram sendo alocados nos grupos já formados. 

Continuando, o professor lançou uma nova pergunta para a sala e essa pergunta era 

motivadora, com o intuito de incitar novas discussões: 

– Existem objetos que podem cair mais rápido que outros? 

A sala toda se manifestou dizendo que sim, um membro do grupo F comentou que um 

CD, por ser fino, quando fosse solto, iria “cortar o vento” e por isso cairia mais rápido. O 

professor repassou a afirmação do aluno para toda a sala perguntando se concordavam; todos 

disseram que sim. Novamente o professor reformulou a afirmação do aluno e perguntou à sala 

se de fato “cortar o vento” faria realmente a diferença nesse caso; toda a sala concordou 

dizendo que sim. 



61 

 

Na sequência o professor fez uma nova pergunta motivadora de discussão à sala: 

– O que poderia influenciar no movimento de queda de um objeto? 

Após a pergunta, o professor orientou os educandos a escreverem no bloco de 

anotações suas respostas e continuou reforçando para não terem medo ou vergonha ao 

responderem a pergunta, não seria atribuída nota para esse questionário, e também pediu para 

que fossem espontâneos em suas respostas, não tinha necessidade de darem a definição 

encontrada em livros didáticos. As respostas dos educandos foram: 

 

 O peso. 

 A massa do objeto e a forma. 

 O peso. Ex: uma folha de uma árvore e uma pedra; a pedra irá 

cair mais rápido. 

 Uma das coisas que fazem um objeto cair mais rápido é a forma 

do objeto em queda livre. Ex.: um paraquedista. 

 A força do objeto. Ex.: se colocar dois objetos, um com 20 

gramas em 30 cm e outro com 1 kg em 60 cm, vai ocorrer a diferença. 

 É o peso e o tempo, por exemplo, se jogar algo pesado como um 

tijolo e um papel, o tijolo vai cair primeiro por causa do peso e o papel 

vai demorar um pouco para chegar ao chão. Por isso o peso influencia 

na queda. 

 

(Respostas dos alunos do 1º ano A, 2016) 

 

Essas respostas corroboram a afirmação de Souza (2009, p. 2) de que “eles vivenciam 

fenômenos que ratificam concepções alternativas”. Assim, era esperado que a maioria das 

respostas devesse relacionar o objeto mais pesado com tempo de queda menor em relação a 

objetos mais leves. Esta é a constatação da observação prática do cotidiano dos alunos: 

objetos mais pesados caem mais rápido que objetos mais leves. E esse deve ser o ponto de 

partida para essa proposta metodológica, pois: 

 

Com relação à primeira condição, para assimilar significativamente um conceito o 

estudante deve primeiramente querer aprender, deve construir uma necessidade de 

mexer com seu conhecimento prévio, uma vez que será este conhecimento 

resgatador dos novos conhecimentos. (LINO, et. Al.. 2011, p. 4) 
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Assim, é fundamental que o educando seja incentivado a dar respostar baseadas em 

seu conhecimento prévio, do cotidiano, para que o professor possa observar as deficiências no 

seu conhecimento e quais devem ser os pontos a serem enfatizados na sua atuação como 

professor questionador. 

Continuando a aula, o professor explicou aos educandos que o objetivo do encontro 

seria de escolher acerca de quais pontos-chave que os grupos fariam uma investigação mais 

aprofundada, para assim compreender melhor o movimento de queda de corpos. Cada grupo 

deveria escolher de dois a três pontos entre os que foram levantados na aula passada ou que 

tenham surgido na aula atual, e esses pontos deveriam ser investigados e testados nos 

encontros seguintes. 

O professor continuou frisando que essa decisão deveria ser tomada em conjunto e não 

de forma individual. Cada grupo deveria chegar a um consenso de quais pontos escolheriam; 

todos os membros deveriam ser ouvidos nesse momento. Após essa fala, os grupos tiveram 

alguns minutos para conversar e decidir quais seriam os pontos eleitos. 

Os grupos escolheram os seguintes pontos-chave:  

 

Grupo A: peso e impacto. 

Grupo B: impacto, estado do objeto e gravidade. 

Grupo C: peso, forma e velocidade. 

Grupo D: tempo e impacto. 

Grupo E: peso e velocidade. 

Grupo F: impacto, peso. 

Grupo G: densidade, velocidade e peso. 

 

Todos os pontos escolhidos pelos grupos estão direta ou indiretamente ligados ao 

estudo do movimento de queda de corpos próximos à superfície da Terra. Peso e impacto 

estão associados aos conhecimentos adquiridos por experiências do cotidiano, por exemplo, 

uma bola de boliche caindo em direção ao solo causa dano maior que uma bola de futebol do 

mesmo tamanho. Estado do objeto ou densidade se associa ao fato de alguns gases serem 

menos densos que o ar que flutua. Gravidade é a causa do movimento de queda, forma essa 

associada à força de resistência que o ar fornece ao movimento de queda, como pode ser 

observado na equação 7. Velocidade e tempo também estão associados à equação 7, pois 

quanto maior a velocidade do objeto em relação ao ar maior será essa força de resistência, 

assim influenciando no tempo de queda. 



63 

 

Alguns dos pontos-chave estavam baseados nos conteúdos ministrados em aulas 

anteriores como velocidade e tempo, já o restante dos pontos escolhidos não tinha nenhuma 

relação com conteúdos anteriores. O fato de a maioria dos grupos ter escolhido peso como um 

dos pontos-chave foi reflexo das discussões da aula anterior, primeiro encontro, pois esse 

ponto era recorrente na fala dos educandos. Somente um grupo escolheu forma do objeto 

como ponto-chave, e essa constatação permite apontar que até o momento a maioria dos 

educandos não está relacionando a resistência do ar com movimento de queda. 

Assim que os grupos acabaram de escolher os pontos-chave, o professor chamou a 

atenção da sala para qual seria a atividade extraclasse que realizariam; nesse caso, uma 

pesquisa sobre os pontos-chave que escolheram e possíveis formas de testá-los 

experimentalmente. 

Após a fala do professor, alguns membros do grupo B novamente o questionaram 

sobre a gravidade, pedindo que ele lhes respondesse a pergunta da aula anterior, se a 

gravidade vinha da Terra ou do espaço. O professor reforçou o pedido que fez aos educandos, 

para que eles fizessem a pesquisa sobre o assunto, nesse momento o grupo B decidiu colocar 

entre os pontos-chave a gravidade; o professor também sugeriu que se mais algum grupo 

desejasse poderia colocar a gravidade com um dos pontos-chave. 

Com essa fala, o tempo de aula tinha se encerrado, o professor agradeceu a turma pela 

participação e pediu aos grupos que realizassem a atividade extraclasse, salientando que essas 

atividades são importantes para que os grupos desenvolvam seus raciocínios sobre o tema de 

estudo. 

 

 

5.3.1. Considerações sobre a aula 

 

 

Neste segundo encontro ainda foi possível perceber que para a maioria da sala o 

entendimento sobre o movimento de queda livre não estava claro, pois em suas respostas 

ainda citavam referências a objetos mais pesados caírem primeiro, bem como, com relação ao 

que difere o movimento de queda livre de um movimento de queda no dia a dia, o que até esse 

momento ainda é esperado, já que ainda não realizaram experiências para confrontar seu saber 

existencial com a realidade. 

Com relação aos objetivos dessa aula, destacam-se os seguintes pontos: 
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 Fazer uma discussão reflexiva sobre as anotações do encontro anterior e de novas 

opiniões, caso surjam; 

 Destacar os aspectos mais importantes do tema abordado; 

 Eleger os pontos-chave que serão estudados mais a fundo. 

Todos foram atingidos. Após a apresentação do vídeo, a turma estava novamente 

discutindo o tema abordado e inclusive trazendo novas ilustrações para a discussão, bem 

como novas dúvidas. Foi possível perceber que a apresentação em vídeo causou o efeito 

desejado para esse primeiro momento do encontro: provocar uma discussão reflexiva sobre o 

tema abordado. 

Com relação ao segundo objetivo, eles foram quase todos levantados no primeiro 

encontro. Vale aqui ressaltar que o professor não solicitou que os educandos o fizessem no 

primeiro encontro, pois estava planejado para ocorrer no segundo. Durante as discussões do 

primeiro encontro, alguns alunos levantaram algumas questões sobre o assunto e o professor 

somente as repassou para o restante da sala. 

Por fim, todos os grupos escolheram quais seriam seus pontos-chave de estudo e 

alguns grupos escolheram impacto causado pelo objeto em queda quando toca o solo e peso 

do objeto. Como as leis de Newton ou o conceito de energia mecânica não tinham sido 

apresentados para a turma, o professor optou por não interferir na forma como os educandos 

estavam se expressando, preferiu deixar para falar sobre esses conceitos quando forem 

introduzidas as leis de Newton, no próximo bimestre. 

 

 

5.4. TEORIZANDO A QUEDA LIVRE: VOAR É TENTAR CAIR E ERRAR 

 

 

A aula foi iniciada com o professor lembrando os educandos das discussões que 

tiveram nos encontros anteriores, dos aspectos levantados por eles sobre o tópico abordado, 

bem como dos pontos-chave escolhidos pelos grupos. Enquanto o professor estava 

recapitulando tópicos das aulas anteriores, um dos membros do grupo C se manifestou 

dizendo já saber a resposta para um dos pontos que seu grupo escolheu – no caso, o grupo em 

questão tinha escolhido pesquisar sobre peso, forma e velocidade. 

O educando relatou que em sua pesquisa descobriu que todos os objetos caem 

demandando o mesmo tempo de queda se forem soltos da mesma altura, e para uma melhor 

compreensão fez algumas demonstrações em sua casa que comprovaram sua pesquisa. Após 
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sua fala, alguns membros do grupo F se manifestaram discordando da sua afirmação, o grupo 

F tinha escolhido os pontos-chave impacto, velocidade e peso, e, segundo eles, em suas 

experiências não observaram tal efeito. 

Com o intuito de realizar as demonstrações, os membros do grupo F trouxeram para a 

sala uma pluma e um bloco de chumbo, todos os grupos acompanharam a demonstração 

realizada pelo grupo F, eles soltaram de aproximadamente a 1 metro de altura do solo os dois 

objetos ao mesmo tempo. A pluma demorou mais tempo para tocar o solo que o bloco de 

chumbo. Depois que o grupo F realizou a demonstração, o membro do grupo C que dizia já 

ter entendido o assunto não soube comentar a demonstração e disse estar confuso, pois em sua 

pesquisa e demonstrações tinha compreendido de outra forma. 

Continuando a aula, um membro do grupo B disse acreditar que o peso influencia na 

queda, do mesmo modo que o vento ou a forma do objeto. Assim que terminou sua fala, outro 

membro do mesmo grupo comentou que estavam fazendo muitas perguntas. 

Nesse ponto da aula, o professor interferiu dizendo que perguntas eram bem-vindas, 

que dessa forma se fazia ciência, primeiro questionando tudo, até mesmo coisas simples. Essa 

fala do professor se deu para motivar todos os grupos em suas pesquisas e para que não se 

sintam envergonhados em expor suas ideias. 

Continuando, o professor chamou a atenção dos alunos para o objetivo da aula, para 

que os grupos determinassem quais procedimentos adotariam, com o intuito de testar os 

pontos que escolheram. Alguns grupos já tinham escolhido os procedimentos para continuar a 

investigação, o grupo A pediu para realizar algumas experiências fora de sala, pois achavam 

que o vento que saía do aparelho de ar condicionado estava atrapalhando os resultados. Foram 

liberados pelo professor para ir ao pátio da escola; os demais grupos ficaram em sala. 

O professor sugeriu aos grupos que ainda não tinha decidido quais seriam seus 

procedimentos que aproveitassem o momento para conversar e definir o que fariam. 

Após essa fala, o professor passou pelos grupos observando como estava o andamento 

das atividades, conversando com os grupos, salientava a importância de serem cuidadosos ao 

escolherem os procedimentos, e terem o mesmo cuidado quando forem realizá-los, para se 

preocuparem com possíveis interferências em suas experiências, também frisou a importância 

de serem sinceros em sua busca pela compreensão da natureza, para terem em mente a 

máxima que demonstrar que uma afirmação é verdadeira é tão importante quanto se provar 

que ela está errada. 

Quando o grupo A voltou para a sala, comentaram o fato de terem observado pequenas 

diferenças entre os tempos de queda nos objetos que soltaram da mesma altura, eles estavam 
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fazendo demonstrações utilizando folhas A4, uma amassada, outra dobrada e outra sendo 

solta plana ao solo. O professor pediu que continuassem fazendo suas observações e 

prestassem atenção em possíveis situações que poderiam interferir em suas demonstrações. 

Após essa conversa, o tempo de aula já estava no fim, o professor chamou a atenção 

dos grupos que não conseguiram concluir as demonstrações, explicando a eles que deviam 

fazê-las até o próximo encontro. Continuando sua fala, comentou com toda a sala que a 

atividade extraclasse seria realizar uma pesquisa em que se relacionariam os pontos-chave e 

as observações coletadas nas demonstrações para tirar conclusões sobre o tema. 

Finalizou a aula ressaltando aos alunos que continuassem pesquisando, realizando 

demonstrações e anotando todos os dados que conseguissem. Com essa fala, o tempo se 

encerrou, o professor agradeceu a participação dos alunos e terminou a aula. 

 

 

5.4.1. Considerações sobre a aula 

 

 

Até o final do encontro alguns grupos ainda não tinham terminado os procedimentos e 

feito as observações necessárias, somente os grupos A, C e F tinham concluído, o que levou o 

professor a conversar individualmente com cada grupo com intuito de incentivá-los, atuando 

como um professor mediador questionador. 

As demonstrações utilizadas pelos grupos A, C e F eram simples, basicamente soltar 

objetos diferentes de certa altura e observar quais chegavam ao solo primeiro, mas mesmo 

sendo demonstrações simples pode-se perceber que geraram muitas discussões entre os 

grupos. Acompanhando as discussões nos grupos, ficou claro que alguns educandos ainda não 

tinham compreensão da diferença entre o movimento de queda livre, desconsiderando a 

resistência do ar, e um movimento de queda no dia a dia, envolto em ar. 

Até esse momento eles ainda estavam analisando e interpretando os experimentos de 

forma simples, a partir de conhecimentos do cotidiano, que foram observados nos dois 

encontros anteriores, o que era esperado, pois não tinham tido contato com a literatura do 

tema até então. 

Foi possível observar nesse encontro que apesar de os grupos terem definido seus 

pontos-chave de estudo, muitos estavam caminhando, em primeiro lugar, para uma análise do 

que interfere no movimento de queda de corpos, para depois se concentrarem nos pontos-
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chave que escolheram. Optou-se por não interferir no raciocínio dos educandos e aguardar os 

próximos encontros para observar como concluiriam suas pesquisas. 

Com relação aos objetivos da aula: 

 Eleger quais serão os procedimentos para a coleta de dados. 

 Realizar os procedimentos de coleta de dados. 

 Analisar os dados obtidos. 

 Tirar conclusões sobre os dados obtidos em função dos pontos-chave. 

Os dois primeiros foram completados somente por três grupos, o restante dos grupos 

não conseguiu concluir os procedimentos para coleta de dados, ficando assim como uma 

atividade extraclasse para esses grupos. 

O objetivo (analisar os dados obtidos), que estava previsto como atividade em sala, 

não pôde ser desenvolvido pelos grupos, assim ficou como atividade extraclasse. Tirar 

conclusões sobre os dados obtidos em função dos pontos-chave já estava previsto como uma 

atividade extraclasse e assim permaneceu. 

 

 

5.5. CRIANDO HIPÓTESES DE SOLUÇÃO: AS COISAS CAEM POR QUÊ? 

 

 

O professor iniciou a aula pedindo aos educandos que formassem os grupos e na 

sequência fez um breve resumo de tudo que já tinha sido feito até o momento. Comentou que 

no primeiro encontro realizaram uma observação e discussão do tema, no segundo elegeram 

os pontos de estudo sobre o tema e no terceiro fizeram demonstrações e pesquisas sobre os 

pontos escolhidos.  

Dando continuidade, explicou que nesta aula o objetivo era de relacionar todas as 

informações e resultados obtidos até o momento para formular algumas suposições sobre o 

tema. Após essa fala, pediu que os grupos começassem os trabalhos para atingir o objetivo da 

aula. Assim que os grupos se organizaram, um membro do grupo B perguntou se poderiam 

sair da sala para realizarem uma nova demonstração, foram orientados que poderiam sair, mas 

que deveriam voltar à sala antes do final da aula para apresentar ao professor suas opiniões 

sobre o tema. 

Na sequência o professor passou em cada grupo para observar as discussões e 

incentivá-los; o primeiro grupo em que passou foi o F. Os membros do grupo comentaram 
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estarem entendendo melhor o movimento de queda dos corpos, citaram uma das 

demonstrações que realizaram, utilizando um bloco de chumbo e uma pluma, soltaram de uma 

mesma altura os dois objetos e observaram que o tempo de queda era diferente. Diante dessa 

observação, estavam afirmando que objetos mais pesados caíam mais rápido. Em outras 

demonstrações utilizaram um tubo de cola branca e uma folha de papel A4 amassada, uma 

barra de sabonete comum e uma folha A4 dobrada ao meio. Nesses casos, também 

observaram que o objeto mais pesado chegava ao solo primeiro, relataram também que a 

única demonstração em que dois objetos de pesos diferentes chegavam juntos ao solo 

aconteceu com o bloco de chumbo e um dicionário escolar. 

O grupo relatou que durante sua pesquisa sobre o tema encontraram referências de que 

o peso dos objetos não influenciava na queda quando soltos no vácuo. Essa nova informação 

despertou a discussão de que a pluma deveria ter sofrido a influência do ar e por isso 

demorava mais tempo para cair que o bloco de chumbo. O professor pediu aos integrantes do 

grupo que continuassem discutindo o assunto e que tentassem elaborar alguma demonstração 

para observar o efeito dessa resistência com o ar. O professor os deixou discutindo o assunto e 

se dirigiu a outro grupo. 

Em conversa com o grupo E, explicaram que inicialmente suas demonstrações 

estavam resultando na interpretação de que corpos mais pesados caem antes, conclusão essa 

que foi tirada observando alguns objetos em queda, uma folha de papel A4 amassada, uma 

folha de papel A4 amassada e úmida e uma bolinha de espuma de aproximadamente 2 cm de 

diâmetro. Nessas demonstrações a folha A4 úmida chegava primeiro ao solo que a folha A4 

somente amassada que por sua vez tocava o solo primeiro que a bolinha de espuma. O grupo 

relatou que continuou realizando mais demonstrações e assim perceberam que os resultados 

não eram os mesmos, pois nas últimas demonstrações a folha A4 amassada e úmida chegava 

ao solo junto com a folha A4 somente amassada. Diante de tal situação, decidiram repetir as 

demonstrações. O grupo estava realizando novamente as demonstrações quando o professor 

foi observá-los. 

Os integrantes do grupo foram orientados para terem mais cuidado em suas 

demonstrações, e, caso fosse possível, que as gravassem em vídeo, para que pudessem 

observar em câmera lenta e assim procurar possíveis erros nos procedimentos ou 

interpretações dos resultados, e também que analisar os experimentos por meio de vídeos 

seria mais fácil. Terminando a fala com o grupo, o professor pediu para que eles 

aproveitassem o restante da aula para coletarem mais resultados e fazerem uma nova 

interpretação sobre os efeitos que encontrassem. 
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Continuando, ele se dirigiu ao grupo D. Em conversa com o grupo, foi possível 

perceber que estavam desmotivados em discutir os efeitos que observaram em suas 

demonstrações. Eles inicialmente utilizaram uma pedra e um pedaço de isopor, soltando os 

dois objetos da mesma altura e observando qual chegava ao solo primeiro. 

Comentaram que nesse caso a pedra chegava ao solo primeiro, pois era mais pesada 

que o pedaço de isopor. Em outra demonstração, utilizaram um tijolo de construção e uma 

pluma, soltando ambos da mesma altura, por terem observado que nesse novo caso o tijolo 

chegava ao solo primeiro que a pena, obviamente muito mais leve que o tijolo; concluíram 

que essas duas observações eram uma regra geral. Em suas anotações acrescentaram que o 

movimento do tijolo era em linha reta, enquanto que o movimento da pena era como se 

“estivesse flutuando, fazendo ondas no ar”.  

Os membros desse grupo não tinham terminado de concluir as atividades do encontro 

anterior e repetiram poucas vezes as demonstrações durante as aulas. Outro ponto que foi 

observado com relação ao grupo era o pouco diálogo que existia entre seus membros durante 

os três encontros anteriores; somente um membro do grupo fazia questionamentos e 

observações com relação ao tópico. 

Em conversa com o grupo, o professor pediu que realizassem mais observações e 

dessem atenção aos pequenos detalhes, e continuou comentando da importância de se realizar 

várias vezes um mesmo procedimento, sempre observando com cuidado para comparar os 

resultados e procurando possíveis erros de execução ou coleta de dados, e finalizou falando da 

importância de serem imparciais quando forem analisar os resultados, buscando sempre 

respeitar as evidências, seja para comprovar uma afirmação ou para rejeitá-la, pois o objetivo 

final é a compreensão da natureza. 

Observando os membros do grupo G, ficou notória sua empolgação com a pesquisa, 

em sua primeira demonstração utilizaram duas garrafas PET
4
 de dois litros, uma cheia com 

pedras e outra vazia. O grupo relatou que quando solta de uma altura considerável, 

aproximadamente três metros, a garrafa cheia de pedras tocava o chão primeiro, mas quando 

soltas de uma altura muito mais baixa, as duas garrafas chegavam juntas ao solo. Essa 

observação fez com que o grupo inicialmente afirmasse que a altura interfere no movimento 

de queda dos corpos. 

Em outra demonstração se utilizaram duas bexigas de borracha, uma cheia com água e 

outra cheia com ar a temperatura ambiente, nesse caso quando as duas eram soltas da mesma 

                                                 

4
 Sigla para polietileno tereftalato. 
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altura a bexiga cheia com água sempre chegava ao solo primeiro; os resultados continuavam 

os mesmos para essa demonstração em alturas diferentes. Para avaliar melhor as 

demonstrações, o grupo gravou com um celular todas as demonstrações e estavam analisando 

em câmera lenta.  

Com relação à densidade, o grupo concluiu que esse parâmetro não interferia no 

movimento de queda dos corpos. Após esse relato, o professor questionou os membros do 

grupo perguntando o que eles conseguiram entender fazendo as pesquisas e relacionando com 

as observações, então, um membro do grupo disse ter encontrado referências sobre a 

resistência do ar no movimento de queda dos corpos; todos os membros do grupo 

concordaram com a afirmação. O professor concluiu pedindo a eles que continuassem 

discutindo sobre suas conclusões e, se possível, elaborassem alguma demonstração para testar 

o efeito da resistência do ar durante a queda de objetos. 

Em conversa com o grupo C, eles relataram que em sua primeira demonstração 

utilizando um caderno escolar de dez matérias e um pincel de quadro branco, observaram que 

objetos de pesos diferentes chegam ao solo ao mesmo tempo quando soltos da mesma altura. 

Por essa observação concluíram que o peso não interferia no movimento de queda dos 

objetos, assim como sua forma, uma vez que os dois objetos em questão tinham formas muito 

diferentes, mas que observando outros grupos e participando das discussões em sala 

perceberam que essa conclusão estava errada, pois muitos grupos realizavam demonstrações 

que apontavam o contrário.  

Realizando outra demonstração, utilizando uma esfera de metal e um pedaço de 

papelão sendo soltos da mesma altura e no mesmo instante, os resultados foram diferentes do 

anterior. Nesse caso, o objeto mais pesado chegou ao solo primeiro. O grupo estava indeciso, 

em alguns momentos de conversa com o professor aparentavam não terem feito mais pesquisa 

além das iniciais do primeiro e segundo encontro, alguns dos alunos que faltaram no primeiro 

dia estavam nesse grupo. 

Foi sugerido aos alunos do grupo que repetissem as demonstrações e realizassem 

novas pesquisas para ter argumentos, e assim dar uma opinião mais embasada quanto aos 

objetivos que escolherem, também foi pedido ao grupo mais zelo ao realizarem as 

observações para não cometer erros e se preocuparem com possíveis fatores que possam 

atrapalhar nas demonstrações. 

O grupo B se apresentava indeciso em alguns momentos, foi possível perceber que 

somente dois membros do grupo estavam discutindo o assunto abordado. Conversando com o 

grupo, um dos membros relatou achar essa forma de estudar muito difícil, pois a cada nova 
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pesquisa mudava de opinião sobre o tópico e quando realizava alguma demonstração mudava 

novamente sua opinião. 

O grupo fez demonstrações utilizando bolas de borracha de aproximadamente 22 cm 

de diâmetro, uma cheia com água, outra cheia com ar a temperatura ambiente e outra vazia. 

Em todos os testes que realizaram soltando as bolas da mesma altura, as três chegavam ao 

solo juntas. Diante dessa observação, alguns membros estavam afirmando que tanto o peso 

quanto o estado dos objetos não interfere no movimento de queda; o restante dos membros 

não soube opinar. 

Em conversa com o grupo, o professor pediu para se concentrarem nos objetivos que 

escolheram e realizassem mais demonstrações, assim teriam mais informações para poderem 

tirar conclusões. Após essa fala, os alunos que tinham levantado questões sobre a gravidade 

apresentaram um pequeno texto em eram comentadas algumas características da gravidade. 

Segundo suas falas, estavam entendendo melhor o que era gravidade e sobre como ela atuava 

puxando os corpos para baixo, no caso, em direção ao centro da Terra. 

A poucos minutos do fim da aula, o grupo A retornou à sala, eles estavam fazendo 

demonstrações utilizando três esferas de materiais diferentes, uma de ferro de 

aproximadamente 3 cm de diâmetro, outra de ferro de aproximadamente 1 cm de diâmetro e 

outra feita de isopor de aproximadamente 2 cm de diâmetro. Relataram que a esfera de isopor 

em todos os testes chegava por último ao solo e que as duas esferas de ferro chegavam juntas 

ao solo. Também comentaram que tiveram dificuldades quanto à observação da queda da 

esfera de isopor, pois o vento a atrapalhava. Perguntados sobre suas opiniões com relação aos 

pontos-chave que escolheram, disseram que em suas observações perceberam que os objetos 

mais pesados chegavam ao solo primeiro, mas com a pesquisa encontraram na literatura 

referências sobre o fato de o peso não influenciar na queda. O professor os questionou sobre 

as observações que realizaram, como explicar o caso da esfera de isopor, e o grupo comentou 

que nesse caso o ar estava influenciando a queda, com isso reduzia a sua velocidade. O 

professor solicitou que o grupo tentasse elaborar alguma demonstração para observar o efeito 

do ar na queda dos corpos mais leves, como eles relataram. 

O tempo de aula já estava acabando quando o professor chamou a atenção dos grupos 

pedindo para que se preparassem para a última etapa do Arco. Para tal, deveriam realizar 

como atividade extraclasse novas experimentações, agora utilizando todo o conhecimento 

obtido até o momento por meio das demonstrações realizadas e das informações que 

conseguiram em sua pesquisa bibliográfica, assim poderiam realizar a conclusão final no 

próximo encontro. O professor agradeceu a todos pela participação e encerrou a aula. 
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5.5.1. Considerações sobre a aula 

 

 

Nesse encontro ficou evidente que alguns alunos estavam com pouco interesse em 

continuar com a atividade proposta, em especial o grupo B: do total de cinco membros, 

somente dois estavam discutindo as atividades do encontro. Já os do grupo C, estavam 

atrasados com a atividade do terceiro encontro e inicialmente não estavam discutindo as 

atividades do encontro atual. Essas observações foram preocupantes e fizeram que com o 

professor, além de observar e conversar com os grupos sobre o tema, também atuasse 

incentivando e motivando os grupos a continuarem com as atividades. 

Em análise posterior sobre a aula, percebeu-se que esse encontro exigiu mais dos 

educandos, pois tinham que relacionar suas observações experimentais com as referências 

bibliográficas em uma análise muita mais crítica e reflexiva sobre o tema. Esse ponto foi 

motivo de preocupação nesta adaptação da metodologia do Arco de Maguerez, pois sua 

proposta inicial, baseada em Berbel (2007, p. 125) era voltada para o ensino superior. 

Os objetivos do encontro foram: 

 Realizar uma breve reflexão sobre todas as etapas concretizadas até o momento; 

 Analisar e comparar os dados obtidos nos procedimentos com os encontrados na 

literatura sobre o tema; 

 Formular hipóteses gerais sobre os pontos-chave; 

 Elaborar procedimentos para testar as novas hipóteses. 

Com exceção dos grupos B e C, os demais concluíram os três primeiros objetivos; 

elaborar procedimentos para testar as novas hipóteses ficou sendo uma atividade extraclasse. 

 

 

5.6. TESTANDO HIPÓTESES DE SOLUÇÃO: DEIXA QUE CAIA 

 

 

A aula foi iniciada com o professor esclarecendo aos educandos que essa etapa seria 

na forma de seminário e que sua culminância seria na forma de uma pequena apresentação 

dos grupos no próximo encontro. Essa apresentação deveria durar de 5 a 8 minutos, e nela os 

grupos iriam expor para o resto da sala sua pesquisa e conclusão final. 
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Na sequência, foi solicitado que os membros se reunissem nos grupos e que iniciassem 

a última etapa do Arco de Maguerez. Os grupos deveriam redigir a conclusão final de todo o 

processo se baseando nas observações, experimentações e informações obtidas na pesquisa 

bibliográfica. 

Alguns grupos estavam finalizando as experimentações para utilizar os dados na 

escrita da conclusão. Essas experimentações eram basicamente as mesmas dos encontros 

anteriores, soltar objetos e observar seu movimento de queda; após terem concluído as 

experimentações, os grupos iniciaram as discussões para elaborar a conclusão final. Neste 

momento o professor frisou novamente que essa conclusão deveria ser decidida por todos no 

grupo e em caso de desentendimento entre membros do grupo todas as opiniões deveriam ser 

respeitadas, mas teriam que encontrar um senso comum para a conclusão final. 

O professor continuou com seu papel de incentivar e questionar os grupos sobre suas 

decisões. Esses questionamentos tinham como objetivo levar os grupos a uma reflexão sobre 

suas decisões, assim como direcionar a atenção deles para possíveis erros ou incoerências na 

sua conclusão final, sempre tomando o cuidado para não explicitar erros cometidos pelos 

grupos, pois essa atitude é prejudicial à ideologia desta metodologia. 

Nos últimos minutos da aula o professor chamou a atenção dos grupos orientando-os 

para que registrassem nos blocos de anotações as conclusões finais, e para prepararem as 

apresentações para o próximo encontro. Após essa fala, o tempo de aula já tinha se esgotado. 

 

 

5.6.1. Considerações sobre a aula 

 

 

Nesse encontro, alguns grupos estavam atrasados no desenvolvimento das atividades, 

pois lhes foi solicitado que realizassem as experimentações finais como atividade extraclasse, 

mas alguns ainda estavam realizando as experimentações nesse encontro em sala. Isso não 

prejudicou o desenvolvimento das conclusões, mas atrasou o andamento da aula. 

Os membros do grupo E faltaram nesse dia, assim o professor não pôde acompanhar o 

desenvolvimento da conclusão final do grupo, como também não pôde interagir com o grupo 

na forma de um mediador questionador. A ausência do grupo nesse encontro não prejudicou a 

sua conclusão final. 

Mesmo após diversas tentativas por parte do professor de incentivar o grupo D, era 

evidente a falta de diálogo entre seus membros, e essa falta de diálogo já tinha sido notada em 
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outros encontros. O professor atuou como um mediador questionador com o grupo, sempre 

tomando o cuidado de não apontar erros, mas tal atuação não obteve o resultado esperado, 

essa constatação foi possível após análise dos registros do bloco de anotações do grupo e da 

apresentação final. 

Os objetivos do encontro foram: 

 Realizar os procedimentos para testar as hipóteses elaboradas no encontro 

anterior; 

 Coletar dados dos procedimentos; 

 Analisar os dados obtidos para verificar se as hipóteses estão corretas ou não; 

 Registrar todas as ações e a conclusão final. 

Com exceção do grupo E, por ter faltado no dia, todos os grupos concluíram os 

objetivos propostos. O grupo D, mesmo que de forma não adequada, redigiu sua conclusão 

sobre o tema. Posteriormente analisando, foi possível perceber que não foram criteriosos em 

suas análises do tema, baseando sua conclusão em interpretações do cotidiano sobre o assunto 

abordado. 
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6. RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

Nesta seção apresentaremos os relatos do último encontro com os educandos, que 

aconteceu na forma de um seminário em que cada grupo apresentou suas conclusões sobre o 

tema. Após o relato da apresentação de cada grupo, realizamos uma análise do conteúdo 

apresentado tendo por base a literatura sobre o tema. A seção será finalizada com uma análise 

geral da sua aplicação em sala como uma proposta de culminância de cada ciclo do Arco de 

Maguerez. 

 

 

6.1. CULMINÂNCIA DO SEMINÁRIO 

 

 

A realização do seminário não fazia parte da proposta original da metodologia de 

ensino-aprendizagem do Arco de Maguerez; a proposta do seminário foi introduzida com o 

objetivo de fazer com que os educandos experimentassem, mesmo que sem grande rigor, os 

passos de uma pesquisa científica, pois assim como chegar aos resultados de uma pesquisa a 

sua divulgação é muito importante. 

Tendo essa visão em mente, foi criado o seminário com o intuito de fazer com que os 

educandos também possam experimentar essa fase de uma pesquisa. Este encontro também 

permitiu que os grupos observassem como os outros entenderam o tempo, propiciando um 

momento de troca de conhecimento entre os grupos, que só faz enriquecer o processo de 

ensino-aprendizagem. 

Outro ponto importante com relação ao seminário foi a possibilidade de observar o 

domínio do conteúdo por parte dos grupos e, assim, relativizar os desempenhos de ensino-

aprendizagem. 

O seminário final apresenta os resultados das cinco etapas do Arco de Maguerez. 

Todos os grupos compartilharam os resultados das suas pesquisas sobre queda livre. Cada 

grupo relatou suas experiências, expondo as suas considerações. 
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6.1.1. Apresentação do grupo A 

 

 

O grupo iniciou a apresentação fazendo uma demonstração de queda ao soltar ao 

mesmo tempo e da mesma altura duas esferas, uma de isopor de aproximadamente 3 cm de 

diâmetro e outra de metal de aproximadamente 2 cm de diâmetro. Soltaram as duas esferas ao 

mesmo tempo, a de metal chegou primeiro ao solo. 

Os integrantes do grupo comentaram que essa foi a primeira observação que 

realizaram e por ela acreditavam que objetos mais pesados caíam primeiro, mas após as 

pesquisas bibliográficas estavam compreendendo melhor o movimento de queda. 

Continuando com as pesquisas e observações, compreenderam que o peso não influencia na 

queda, o que faz um objeto cair primeiro que outro seria a resistência do ar. 

Após esse primeiro momento da apresentação, o grupo exibiu um vídeo da série 

Human Universe intitulado “World's Biggest Vacuum Chamber”, exibido pela BBC
5
, que 

mostra a maior câmara de vácuo do mundo em uma instalação da Nasa
6
. O vídeo apresenta a 

câmara com todo o ar sendo retirado do seu interior. Depois, são soltos, ao mesmo tempo e da 

mesma altura, uma bola de boliche e algumas penas, e na sequência apresenta em câmera 

lenta o movimento de queda dos objetos lado a lado até chegarem ao solo juntos. 

O áudio do vídeo estava em inglês. Quando o vídeo terminou, um dos membros do 

grupo o reprisou explicando as falas do apresentador. Ao final, comentaram que quando 

assistiram ao vídeo compreenderam muito bem o que era queda livre e que as demonstrações 

que estavam fazendo não seriam queda livre, mas algo muito parecido. E concluíram a 

apresentação comentando que uma demonstração de queda livre só poderia acontecer no 

espaço ou em uma câmara de vácuo. O vídeo chamou muito a atenção dos outros grupos e 

gerou muitos comentários e perguntas para o grupo A. O grupo revelou que inicialmente tinha 

outra visão sobre queda livre: 

 

Inicialmente a gente acreditava que o mais pesado atingiria o solo primeiro, porém 

nossas teorias foram mudando conforme o passar do tempo em nossas experiências e 

pesquisas. De acordo com nossas experiências e pesquisas, concluímos que 

independentemente do peso ou formato ambos os objetos caem ao mesmo tempo, 

devido à força gravitacional da Terra, a não ser que haja alguma interferência como, 

                                                 

5
British Broadcasting Corporation (BBC), uma emissora pública de rádio e televisão do Reino Unido. 

6
National Aeronautics and Space Administration (Nasa), Administração Nacional da Aeronáutica e 

Espaço, uma agência do governo estadunidense. 
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por exemplo, do vento, ou o objeto seja muito leve como uma bolinha de isopor em 

comparação com uma bolinha de ferro. A bolinha de isopor chega um pouco depois 

da de ferro devido à resistência do ar, mas se a experiência for feita em uma câmara 

de vácuo ambas chegarão ao mesmo instante, pois não haverá interferência do ar e 

nem do vento. 

(Depoimento em sala do Grupo A, 2016) 

 

A figura 8 mostra esse momento da apresentação. 

 

Figura 8. Grupo A apresentando vídeo sobre queda livre no vácuo. 

 

Fonte: Coleta de dados. 

 

O grupo se mostrava bem seguro quanto ao entendimento do movimento de queda de 

corpos. As informações apresentadas por eles estavam de acordo com a literatura sobre o 

tema. A compreensão de que o movimento de queda no cotidiano não pode ser considerado 

queda livre foi uma comprovação do novo conhecimento obtido pelos membros do grupo, 

pois inicialmente sua compreensão do tópico era outra. 

 

 

6.1.2. Apresentação do grupo B 

 

 

Iniciaram sua apresentação comentando que objetos caem por causa da ação da 

gravidade da Terra que atua puxando os objetos. Na sequência demonstraram a queda de uma 
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bola de borracha cheia com água e outra bola de borracha cheia com ar; os dois objetos 

caíram no solo ao mesmo tempo. Continuando com a apresentação, soltaram da mesma altura 

uma bola de borracha com água e um cubo de gelo; os dois objetos também tocaram o solo ao 

mesmo tempo,  

Depois que o grupo realizou as demonstrações, seus integrantes relataram aos colegas 

da classe que: 

 

Com os dados com que nós pesquisamos, ou seja, não muitos nem poucos, usamos 

situações diferentes, uma bola cheia de água, outra cheia de ar e outra vazia 

contendo massas diferentes. Com nosso olhar humano, vemos que elas tocam o chão 

ao mesmo tempo. Durante a queda de um corpo, o atrito com o ar resulta em uma 

força de resistência ao movimento de queda. Essa força depende da forma do corpo 

em movimento e de sua velocidade. Todos os corpos caem sobre a superfície 

terrestre com a mesma aceleração, independentemente de qual seja sua massa. 

(Depoimento em sala do grupo B, 2016) 

 

Com as demonstrações, o grupo observou que o objeto mais pesado tem maior 

impacto que um objeto mais leve quando chegam ao solo. No caso do estado do objeto, se 

sólido ou líquido, não interfere no movimento de queda.  

A figura 9 mostra os membros do grupo B durante sua apresentação. 

 

Figura 9. Grupo B em sua apresentação. 

 

Fonte: Coleta de dados. 
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O grupo acrescentou que um objeto em queda, em um local com ar, sofre atrito com o 

ar, causando resistência no movimento, então, por isso, um objeto muito mais leve demora 

mais a cair. Para o grupo, essa resistência depende da forma do objeto. Durante sua 

apresentação, apontaram que caso não existisse a resistência do ar todos os objetos cairiam ao 

mesmo tempo quando soltos da mesma altura. 

Os membros do grupo estavam repetindo suas demonstrações anteriores e, além dos 

pontos escolhidos, discutindo o tempo de queda. Para isso, utilizavam os mesmos itens dos 

encontros anteriores: bolas de borracha cheias de ar e de água e outra vazia. 

Sua compreensão sobre o movimento de queda foi satisfatória, pois em sua 

apresentação demonstraram compreender a diferença entre queda livre e os movimentos de 

queda no dia a dia, além de terem entendido que o movimento de queda é causado pela ação 

do planeta Terra sobre os objetos, afirmação que isso está de acordo com a literatura sobre o 

tema. 

 

 

6.1.3. Apresentação do grupo C 

 

 

Iniciaram sua apresentação comentando sobre a crença de Aristóteles com relação à 

queda dos corpos. Ele acreditava que um corpo mais pesado caía mais rápido que um mais 

leve. Apresentaram também os estudos de Galileu que propunha o contrário, que o 

movimento de queda era igual para corpos mais pesados e mais leves, e também comentaram 

que Galileu utilizava em suas experiências um plano inclinado para analisar o movimento de 

queda. Essa apresentação foi realizada pelo aluno com surdez com auxílio da intérprete de 

Libras. 

Após essa introdução, o grupo realizou demonstração utilizando uma garrafa PET 

vazia e outra cheia com pedras, ambas soltas da mesma altura e ao mesmo tempo; as duas 

tocaram o solo no mesmo instante. 

Em seguida, apresentaram um vídeo demonstrando algumas experiências que eles 

realizaram com garrafas PET, folhas A4, canetas, cadernos e livros, vídeo esse que mostrava 

tais objetos sendo soltos da mesma altura e ao mesmo tempo, com o diferencial de ser em 

câmera lenta. A figura 10 mostra um desses momentos da apresentação do grupo. 
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Figura 10. Grupo C realizando sua apresentação. 

 

Fonte: Coleta de dados. 

 

Com a demonstração do vídeo, membros do grupo comentaram que com suas 

experiências observaram que corpos de pesos diferentes chegavam ao mesmo tempo ao solo. 

Mas com a pesquisa bibliográfica encontraram referências sugerindo que, nos casos em que 

objetos caem mais rápido que outros, seria uma influência da resistência do ar. 

Compreenderam que a resistência do ar tinha relação com o formato do objeto em queda. 

Todavia, se realizassem as demonstrações em uma câmara de vácuo, tanto o peso quanto a 

forma do objeto não interferiria na sua queda: 

 

Com base em experiências feitas com caderno, caneta, livro, folha de papel e garrafa 

PET soltos ao ar ao mesmo tempo, aparentemente mesmo com formas e pesos 

diferentes, caem ao mesmo tempo. Na câmara de vácuo, a forma do objeto não 

influencia na queda livre, assim como o peso. 

(Depoimento em sala do grupo C, 2016) 

 

Após a apresentação, alguns educandos ficaram curiosos com relação ao plano 

inclinado e fizeram algumas perguntas sobre como era. O grupo foi questionado sobre um 

ponto que não ficou muito claro na apresentação: sobre a velocidade. O grupo explicou que 

em uma câmara de vácuo a velocidade de queda é sempre a mesma, mas que em um local que 

tenha ar a velocidade pode ser diferente, dependendo do formato do objeto. 
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O grupo mostrou ter compreendido o movimento de queda dos corpos, ficou evidente 

por terem comentado que em uma câmara de vácuo o movimento de queda de corpos 

diferentes teria a mesma velocidade, e caso fosse realizado no dia a dia os mesmos objetos 

teriam velocidades diferentes. E que em alguns casos dependeria do formato do objeto, o que 

está em consonância com a literatura sobre o tema. 

 

 

6.1.4. Apresentação do grupo D 

 

 

O grupo D iniciou sua apresentação fazendo uma demonstração com a utilização de 

duas bolas de vôlei de pesos diferentes soltando-as da mesma altura e ao mesmo tempo. E as 

duas bolas chegaram juntas ao solo. A figura 11 mostra o grupo iniciando sua apresentação. 

 

Figura 11. Grupo D em sua apresentação. 

 

Fonte: Coleta de dados. 

 

O grupo comentou que quando dois corpos caem eles podem ou não chegar ao mesmo 

tempo ao solo. Segundo as observações do grupo, tudo depende do peso de cada um deles, 

pois em algumas demonstrações que realizaram em sua pesquisa, por exemplo, dois objetos 

de pesos diferentes (um tijolo e um pedaço de isopor), o tijolo chegou primeiro ao solo. 
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Durante a demonstração em sala com as bolas de vôlei, foi possível observar que dois 

objetos de pesos diferentes podem também chegar ao mesmo tempo no solo. 

A partir de suas observações, o grupo compreendeu que o que faz um objeto cair mais 

rápido que outros é o peso que eles têm: 

 

Concluímos que o tempo de queda de um objeto pode ser maior ou menor que de 

outro objeto, e que isso vai depender do tipo do objeto. 

(Depoimento em sala do Grupo D, 2016) 
 

Após a apresentação, o grupo foi questionado sobre um dos pontos escolhido, no caso, 

o impacto, e eles argumentaram que não encontraram nada que pudessem concluir a respeito 

do impacto. O grupo D foi o que menos desenvolveu atividades práticas, desde o começo do 

Arco foi o grupo que menos interagia e produzia em sala, e isso se refletiu no 

desenvolvimento de sua pesquisa. 

Por não terem se aprofundado no assunto, construíram uma conclusão errônea sobre a 

queda livre, pois em suas demonstrações os objetos mais pesados de fato chegavam primeiro 

ao solo, mas ignoraram toda a discussão que foi realizada em sala, assim como todas as 

demonstrações apresentadas por outros grupos e pelo próprio professor nos encontros 

anteriores. 

Pôde-se concluir posteriormente que os membros do grupo não realizaram a pesquisa 

bibliográfica sobre queda livre, e dessa forma construíram sua conclusão se baseando somente 

no seu saber existencial, pois não tinham informações da literatura sobre o tema. Essa 

negligência os levou a não realizarem uma das etapas importantes do Arco, que é confrontar o 

seu saber existencial e os dados obtidos na experimentação com dados corroborados pela 

literatura aceita sobre o tema. 

 

 

6.1.5. Apresentação do grupo E 

 

 

Os integrantes do grupo iniciaram a apresentação comentando que em sua pesquisa 

observaram inicialmente que corpos mais pesados caíam primeiro que corpos mais leves. 

Realizaram demonstração soltando da mesma altura e ao mesmo tempo uma folha de papel 
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A4 e um livro didático, como mostra a figura 12, e nessa demonstração o livro chegou 

primeiro ao solo.  

 

Figura 12. Alunos do grupo E realizando demonstração. 

 

Fonte: Coleta de dados. 

 

Continuaram a apresentação comentando que após terem pesquisado encontraram 

outras demonstrações que mostravam o contrário, que objetos leves poderiam cair no mesmo 

tempo que objetos mais pesados. 

Em seguida realizaram outra demonstração utilizando os mesmos objetos, mas com a 

folha A4 sobre livro e soltando o livro. Durante toda a queda a folha não se distanciou do 

livro; essa experiência chamou a atenção dos educandos. 

Os membros do grupo explicaram que a diferença nos dois casos aconteceu por causa 

da ação do ar no objeto mais leve, a folha A4. O grupo comentou que quando um objeto que 

se move em um local que tenha ar surge uma resistência e o objeto mais leve sente esse efeito, 

por isso na primeira demonstração a folha demorava mais a cair. Acrescentaram que quando a 

folha está por cima do livro eles caem juntos, pois o livro corta o vento e a folha não sente sua 

ação, assim o peso não tem influência na queda quando não existe ar.  

Por não terem participado do encontro anterior, os membros do grupo não declararam 

sua conclusão no bloco de anotações; os membros desse grupo têm um registro corriqueiro de 

faltas durante o ano letivo. Pelo acompanhamento do grupo no decorrer da aplicação do Arco, 

e pela análise posterior do bloco de anotações do grupo, pode-se concluir que sua 
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compreensão do movimento de queda livre é aceitável. Durante sua apresentação 

demonstraram compreender a diferença entre movimento de queda e de queda livre, e a 

influência que a resistência do ar tem no movimento de queda de corpos. 

 

 

6.1.6. Apresentação do grupo F 

 

 

Os membros do grupo iniciaram sua apresentação realizando demonstração em que se 

utilizou uma folha de papel A4 amassada e uma folha de papel A4 solta no mesmo plano do 

solo. Soltando os dois objetos ao mesmo tempo e da mesma altura, a folha amassada chegou 

ao solo primeiro.  

A figura 13 mostra o grupo iniciando sua apresentação. 

 

Figura 13. do grupo F em sua apresentação. 

 

Fonte: Coleta de dados. 

 

Comentaram que esse tipo de movimento é acelerado e que como existe ar na sala isso 

impede a folha aberta de cair junto com a folha amassada. Acrescentaram que a folha 

amassada corta melhor o vento, mas se não existisse ar na sala as duas iam cair juntas. 

Na apresentação, consideraram ter chegado a essa conclusão após fazerem pesquisas e 

repetirem várias vezes as demonstrações, e que além dos objetos demonstrados utilizaram 
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também um bloco de chumbo, um dicionário, uma pena e um livro didático. Com relação aos 

objetivos, comentaram que forma e ar interferem no movimento de queda de objetos, 

concluíram sua apresentação dizendo que a ação da natureza interfere em cada tipo de queda. 

O grupo foi questionado se a forma do objeto em queda interfere em todos os casos e 

respondeu que só onde existe ar. O professor também questionou o grupo sobre o peso, 

disseram que o peso não interfere no movimento quando não existe ar. 

Ao final da sua apresentação o grupo concluiu: 

 

Independente do peso ou formato, os objetos caem ao mesmo tempo, devido à força 

gravitacional da Terra, a não ser que haja interferência do vento, que é um fenômeno 

da natureza. Conclui-se que o ar e a forma do objeto interferem na queda, na 

natureza. 

(Depoimento em sala do grupo F, 2016) 
 

O grupo apresentou uma boa compreensão do movimento de queda de corpos e 

apontou corretamente as causas da diferença entre os movimentos de queda no cotidiano e o 

de queda livre, pois a estavam relacionando à interferência que o ar e a forma do objeto em 

queda têm com as diferenças no tempo e velocidade de queda na presença de ar, cotidiano e 

na ausência de ar, vácuo. 

 

 

6.1.7. Apresentação do grupo G 

 

 

O grupo iniciou sua apresentação mostrando um vídeo em câmera lenta que havia 

produzido (figura 14), em que filmaram vários objetos sendo soltos por um deles da mesma 

altura e ao mesmo tempo. 

Depois da exibição do vídeo, comentaram que inicialmente acreditavam que sempre 

um objeto mais pesado cairia primeiro. Mas depois de terem pesquisado o assunto perceberam 

que sua crença não era verdadeira. Continuando sua apresentação, relataram que alguns 

objetos mais pesados ou leves podem cair juntos, nesse momento realizaram demonstração 

com uma garrafa PET vazia e outra com pedras, soltando as duas ao mesmo tempo, e as duas 

chegaram juntas ao solo. 
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Figura 14. Grupo G apresentando um vídeo de sua autoria. 

 

Fonte: Coleta de dados. 

 

Explicaram que o movimento de queda livre existe quando não há ar no ambiente em 

que os objetos caem; nesse caso, não importa o peso dos objetos: eles vão sempre cair juntos 

se forem soltos ao mesmo tempo e da mesma altura. E caso exista ar, o movimento não pode 

ser considerado queda livre, pois o ar impede o objeto de se movimentar livremente. Nessa 

situação, um objeto caindo tem que cortar o vento e por isso em alguns casos um objeto chega 

ao chão primeiro. O grupo concluiu a apresentação comentando: 

 

Em um ambiente com ar, se você jogar uma folha ou pena, ela cai mais devagar e de 

um jeito diferente; isso não é queda livre. E se colocar em um tubo sem ar, sem 

nada, o objeto vai cair mais rápido sem flutuar, vai cair direto; isso é queda livre. Na 

queda livre o objeto cai sem resistência do ar, mas quando tem o ar o objeto corta o 

vento, aí tem resistência. 

(Depoimento em sala do grupo G, 2016) 
 

Após essa explicação, encerraram sua apresentação. O professor questionou o grupo 

sobre os pontos-chave que escolheram, e não comentaram a densidade e a velocidade. Os 

membros do grupo responderam dizendo que em suas demonstrações não observaram relação 

da densidade com o movimento de queda, assim como a velocidade dos objetos em queda 

livre não muda. 
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O grupo, no encontro anterior, estava com uma boa compreensão sobre o movimento 

de queda dos corpos e sua conclusão refletiu essa boa compreensão. Durante a apresentação, 

eles demonstraram domínio do conteúdo, pois distinguiram de forma muito clara a diferença 

entre o movimento de queda livre, movimento sem a resistência do ar, de um movimento de 

queda no cotidiano, movimento envolto em ar. Suas afirmações estavam de acordo com a 

literatura utilizada no ensino médio sobre queda livre. 

 

 

6.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A AULA 

 

 

O encontro em forma de seminário se mostrou muito proveitoso tanto para os 

educandos quanto para o professor. Para os educandos, pois permitiu que observassem outras 

abordagens e interpretações de um mesmo assunto: 

 

Dessa forma, proporciona aos estudantes uma relação de intimidade com o tema 

através de discussões, problematizações e troca de experiências e aprendizado, 

permitindo uma interação e aprofundamento da temática em conjunto com outros 

alunos, possibilitando uma melhor compreensão e domínio desta. (BRITO, et. al., 

2014, p.120) 

 

Isso ficou evidente durante as apresentações dos grupos, alguns educandos que já 

tinham realizado demonstrações e compreendido o movimento de queda estavam fazendo 

novas perguntas sobre o assunto, questionando pontos nos quais eles, até então, não tinham 

pensado. Ou em outros casos, como nas apresentações dos grupos E e A, em que os alunos 

puderam observar de forma diferente as suas afirmações como, por exemplo, o vídeo 

apresentado sobre a câmara de vácuo. 

Nessa apresentação toda a turma ficou muito impactada com a forma com que o 

movimento de queda foi apresentado; após sua conclusão, houve muita discussão sobre o 

vídeo. Para o professor, esse momento foi muito importante, uma vez que possibilitou outra 

forma de averiguar os conhecimentos obtidos pelos educandos sobre o tema. 

Dos pontos-chave escolhidos pelos grupos, somente um não foi atingido: impacto, que 

foi escolhido pelo grupo D, como pode ser observado no quadro 6: 
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Quadro 6. Quadro de pontos-chave concluídos pelos grupos. 

Grupos Pontos-Chaves Escolhidos Pontos-Chaves Atingidos 

A Peso e Impacto. Peso e Impacto. 

B Impacto, Estado do objeto e Gravidade. Impacto, Estado do objeto e Gravidade. 

C Peso, Forma e Velocidade. Peso, Forma e Velocidade. 

D Tempo e Impacto. Tempo e (Impacto). 

E Peso e Velocidade. Peso e Velocidade. 

F Impacto, Peso. Impacto, Peso. 

G Densidade, Velocidade e Peso. Densidade, Velocidade e Peso. 
Fonte: Coleta de dados. 

 

O ponto-chave impacto necessitava de pré-requisitos que ainda não tinham sido 

trabalhados em sala, então, isso justifica o fato de o grupo D não ter atingido os objetivos de 

compreendê-lo e relacioná-lo com o movimento de queda. 

Com relação às apresentações, com exceção do grupo D, todos apresentaram os seus 

resultados e chegaram a conclusões adequadas em relação aos seus pontos-chave. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste estudo e pesquisa foi apresentada uma adaptação da proposta pedagógica Arco 

de Maguerez para o ensino médio, e posteriormente um relato de sua aplicação em uma turma 

de 1º ano para ministrar aula sobre o tópico queda livre. Durante a aplicação optou-se por não 

quantificar o desenvolvimento dos educandos, mas por meio da análise de suas atuações em 

sala de aula, de suas anotações e de sua apresentação no seminário, observar se houve 

mudanças no entendimento do tópico. 

Inicialmente foi realizada análise da metodologia e percebeu-se a necessidade de 

adaptá-la para o ensino médio, pois a aplicação encontrada nas referências estava voltada ao 

ensino superior, com características que dificultavam sua aplicação no ensino médio, assim 

sua adaptação foi pensada partindo da realidade da sala de aula, levando em consideração 

alguns pontos como o público-alvo, a carga horária para a disciplina de Física e os recursos 

disponíveis aos educandos. 

Com relação ao público-alvo, tomou-se o cuidado de não se manter o mesmo nível de 

exigência encontrado na proposta original como, por exemplo, a exigência de se criar uma 

solução para o problema abordado, já que o intuito desta adaptação foi o de levar o educando 

a uma melhor compreensão da natureza e não a busca por solução de algum problema. Como 

a disciplina de Física é ministrada em dois encontros semanais de duração de 45 minutos 

cada, o Arco foi planejado para que cada etapa fosse realizada em um encontro e finalizada 

pelos alunos em suas atividades extraclasse. 

Nessa metodologia o professor é mero coadjuvante, a atuação fundamental está com o 

educando, ele desenvolve um papel ativo nessa metodologia, pois é ele, o educando, que toma 

as decisões com relação a sua pesquisa, enquanto que o professor somente atua incentivando e 

questionando o aluno sobre suas decisões e nunca interferindo diretamente. Com essa visão, 

iniciamos a adaptação que consistiu em um total de seis encontros. 

O primeiro encontro tinha como objetivo apresentar o tópico de estudo aos educandos 

e permitir ao professor ter uma visão geral do nível de conhecimento dos mesmos. Durante a 

aplicação em sala de aula desta primeira etapa do Arco, os educandos se mostraram 

inicialmente tímidos e receosos quanto ao encontro, pelo fato de estarem preocupados em 

serem avaliados ao darem respostas ou fazerem perguntas sobre o tópico, mas à medida que o 

professor insistia os educandos se tornavam mais participativos. Este primeiro encontro se 

mostrou eficaz com relação ao seu propósito. 
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A segunda etapa do Arco teve por objetivo levar o educando a realizar uma reflexão 

sobre o tópico e determinar quais pontos seriam estudados a fundo. Durante a aplicação em 

sala, surgiram muitas dúvidas por parte dos educandos com relação ao tópico, o que era 

esperado para o momento, muitos dos pontos que foram escolhidos já tinham sido levantados 

no primeiro encontro. A forma como foi idealizada a segunda etapa do Arco se mostrou eficaz 

e o objetivo foi concluído. 

O objetivo principal do terceiro encontro foi o de realizar demonstrações, coletar 

dados e elaborar conclusões sobre o tópico. Durante a aplicação desta etapa do Arco, alguns 

grupos não concluíram suas atividades a tempo, acarretando atrasos para os grupos em 

questão. Posteriormente foi verificado que o atraso não influenciou na conclusão dos grupos, 

de modo geral o objetivo para o encontro foi concluído e verificou-se que houve êxito. 

A quarta etapa do Arco tinha por objetivo geral analisar os dados obtidos com os 

encontrados na literatura e formular hipóteses gerais sobre o tópico. Novamente foi observado 

atraso em alguns grupos; por se repetir, esse atraso chamou a atenção. Analisando o ocorrido, 

observou-se que o grau de dificuldade desse encontro, acrescido do atraso no encontro 

anterior, acabou desmotivando alguns educandos, mas, com exceção desses atrasos, a quarta 

etapa do Arco se mostrou eficaz em propiciar aos educandos uma reflexão sobre suas 

observações e confrontar com dados bibliográficos.  

A quinta etapa do Arco propunha testar as hipóteses levantadas no quarto encontro e 

realizar a conclusão final. Durante a aplicação em sala, os grupos se mostraram mais 

receptivos com relação ao encontro anterior: com exceção do grupo D, todos os outros grupos 

tinham suas conclusões de acordo com a literatura aceita para o ensino básico. 

Originalmente o Arco foi proposto em cinco etapas, mas no decorrer de sua aplicação 

percebemos a necessidade de acrescentar uma sexta etapa de socialização, que aconteceu na 

forma de seminário. Essa nova etapa da metodologia se mostrou muito proveitosa, pois foi 

possível perceber a interação entre os grupos durante as apresentações, e, apesar de serem 

sobre o mesmo tema, cada grupo colocou seu ponto de vista e acrescentou novas informações 

sobre o assunto. Essas novas informações propiciaram novos debates sobre o tema. 

De modo geral a proposta do Arco se mostrou eficiente em propiciar ao educando 

autonomia, pois em nenhum momento durante os encontros o professor interferiu exigindo 

mudanças na pesquisa, alterações em objetivos ou procedimentos que deveriam ou não ser 

feitos, logo, o educando tinha o controle e tomava as decisões. 
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Mesmo não sendo direcionados pelo professor, os educandos mostraram-se capazes de 

obter conhecimento por conta própria, bastando somente um incentivo necessário para tal. 

Vale ressaltar que o professor não exigiu valores numéricos ou resolução de exercícios. 

Com relação à qualidade do conhecimento adquirido, foi possível perceber que em sua 

maioria os educandos atingiram o nível adequado de conhecimento sobre o tópico, como pode 

ser observado no quadro 6 e atestado por suas conclusões e percebido pelo professor ao longo 

dos encontros. Cabe aqui uma ressalva acerca da conclusão a que chegou o grupo D: o grupo 

não atingiu o nível de conhecimento esperado para o tópico, mas acreditamos que isso não 

evidencia o fracasso da metodologia, somente demonstra que a generalização de processos 

educacionais não os torna mais efetivos que outros, pois acima de tudo cada educando é um 

indivíduo. 

Ainda com relação ao grupo D, percebemos que sua atuação não foi mais proveitosa 

porque a metodologia proposta tinha como base a liberdade do educando em sua pesquisa; 

não fomos capazes que verificar se essa liberdade fez com que o grupo se desmotivasse. Tal 

questão fica em aberto para pesquisas posteriores, no sentido de se verificar até que ponto é 

interessante permitir que o educando tenha autonomia em seus estudos, para, se possível, 

encontrar um equilíbrio entre autonomia e roteiro. 

Outro ponto observado durante os encontros foi a possibilidade de link entre o tema 

abordado e outros tópicos de Física, mas não da forma estruturada em livros didáticos, com 

tópicos que se relacionam na forma de pré-requisitos e sim a partir das observações dos 

próprios educandos sobre o tópico inicial, que poderia ser sobre o estudo do movimento. Daí, 

surgiriam questões que levariam a outros tópicos para serem estudados posteriormente, assim 

criando uma árvore de conteúdos, que poderia ser criada e explorada utilizando a metodologia 

do Arco de Maguerez. 

Com todas essas observações, o Arco de Maguerez se mostrou uma alternativa viável 

como metodologia de ensino eficaz, possibilitando sua aplicação no ensino básico. 
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APÊNDICE 

 

 

Apêndice A - Questionário aplicado aos professores de física sobre queda livre. 

 

Q1. Você ministra QUEDA LIVRE no primeiro ano do ensino médio? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

 

Q2. Como você apresenta o tópico QUEDA LIVRE aos alunos? 

(  ) Aula expositiva com resolução de exercícios somente. 

(  ) Inicio com um breve dialogo para diagnosticar a compreensão do aluno, e em seguida 

desenvolvo o conteúdo em aula expositiva com resolução de exercícios. 

(  ) Inicio com um breve dialogo para diagnosticar a compreensão do aluno, e desenvolvo o 

conteúdo me baseando nesse diagnóstico. 

(  ) Outra (cite):...................................................................................................................... 

 

Q3. Você utiliza algum experimento ou demonstração quando ministra queda livre? 

(  ) Não. 

(  ) Sim, elaboro e realizo para demonstrar que a teoria está correta. 

(  ) Sim, elaboro e permito que os alunos realizem para demonstrar que a teoria está correta. 

(  ) Sim, deixo os alunos livres para realizarem qualquer experimento relacionada à queda 

livre. 

(  ) Sim, mas de outra forma. Como? ..................................................................................... 
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