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RESUMO 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA APRENDIZAGEM  
ATIVA DAS LEIS DE NEWTON 

Luciene da Silva Menezes 
 

Orientador: Celso José Viana Barbosa 
 

 

Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação da Universidade 

Federal de Sergipe no Curso de Mestrado Profissional de Ensino de Física (MNPEF), 

como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em Ensino de 

Física. 

 

 
Assim como acontece em outras áreas de conhecimento, o ensino de Física permanece 

centrado nos conteúdos presentes nos manuais e livros didáticos. Nesta perspectiva, os 

professores tendem a transmitir os conteúdos em aulas apenas expositivas e sem 

apresentar ligação alguma com o cotidiano dos estudantes. Estes acabam tendo um 

comportamento passivo no processo, muitas vezes simplesmente realizando cálculos 

matemáticos ao invés de interpretar fenômenos físicos. Nesse produto educacional, 

proponho aos professores de Física um modo diferente na abordagem das Leis de 

Newton, evitando a prática de aulas tradicionais em que o professor impõe os conteúdos 

a serem decorados pelos alunos apenas com o objetivo de passarem de ano. A 

metodologia usada foi desenvolvida no Colégio Estadual Dr. João de Melo Prado – 

Divina Pastora, em uma turma de 1º ano do ensino médio. Como ferramenta facilitadora 

de ensino aprendizagem, fiz o uso de recursos educacionais como a figura intitulada 

“Onde estão as forças?”, mostrando a relação entre as forças e a variação da quantidade 

de movimento; a simulação do PhET “Cabo de  Guerra” como demonstração interativa; 

questões conceituais do tipo “peer intruction”; construção de um dinamômetro; exibição 

do episódio “Polias (Roldanas)” da série de animação “Assim que Funciona”; kit 

experimental de roldanas. Como forma de avaliação da aprendizagem ativa levei em 

consideração aspectos qualitativos, como a participação dos alunos no decorrer do 

desenvolvimento das atividades, e aspectos quantitativos, através de questionário de 

pré-teste e pós-teste. Os resultados encontrados mostram que houve aprendizagem ativa 

por parte dos alunos. A proposta desta sequência didática é de possibilitar que os alunos 



possam entender as aplicações das Leis de Newton no seu dia a dia, de forma dinâmica, 

com participação ativa deles, nas atividades desenvolvidas durante a aplicação.  

 

Palavras-chave: Ensino de Física, Leis de Newton, Aprendizagem Ativa. 
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SUMMARY 
 

NEWTON LAWS TEACHING-LEARNING 
ACTIVE SEQUENCE 

Luciene da Silva Menezes 
 

Advisor: José Celso Viana Barbosa 
 
 
 
Master's thesis submitted to the Federal University Graduate Program in Sergipe course 
Professional Master of Physical Education (MNPEF) as part of the requirements for 
obtaining the Master's degree in Physical Education. 
 
 
 
Just as in other areas of knowledge, teaching physics remains focused on the content 
present in the manuals and textbooks. In this perspective, teachers tend to transmit the 
contents in just lectures and without presenting any connection with the daily life of 
students. They end up having a passive behavior in the process, often simply performing 
mathematical calculations instead of interpreting physical phenomena. In this 
educational product, I propose to physics teachers differently in addressing the Laws of 
Newton, avoiding the practice of traditional classes where the teacher requires the 
contents to be decorated by students only in order to pass the year. The methodology 
was developed in the State College João de Melo Prado - Divina Pastora, in a class of 
1st year of high school. As a facilitator teaching tool learning, I made the use of 
educational resources as the figure titled "Where are the forces", showing the 
relationship between the forces and the change of momentum; the simulation of the 
PhET "Cape War" as interactive demo; conceptual issues such as "peer intruction"; 
building a dynamometer; view the episode "Pulleys (Sheaves)" the animated series 
"How it Works"; Experimental kit pulleys. As a way of evaluating the active learning 
took into account qualitative aspects such as student participation during the 
development of the activities, and quantitative aspects, through pre-test and post-test 
questionnaire. The results showed active learning by the students. The purpose of this 
Didactic Sequence is to enable students to understand the applications of Newton's laws 
in their day to day, dynamically, with active participation of them in the activities 
developed during application. 
 
 
Keywords: Physics Teaching, Newton's Laws, Active Learning.  
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Capítulo 1 

Introdução 

1.1- O Contexto em Estudo 

Os professores do Ensino Médio, tanto de escolas públicas quanto de escolas 

particulares, geralmente utilizam o modelo tradicional de ensino que ocorre por meio do 

processo de transmissão/recepção de informações. O ensino de Física permanece 

centrado nos conteúdos presentes em manuais e livros didáticos.  Nesta perspectiva, os 

professores tendem a transmitir os conteúdos em aulas apenas expositivas e sem 

apresentar ligação alguma com o cotidiano dos estudantes. Estes acabam tendo um 

comportamento passivo em sala de aula, muitas vezes, simplesmente, realizando 

cálculos matemáticos ao invés de interpretar fenômenos físicos. 

Nesse modelo, o professor tem a função de transmitir os conhecimentos que 

deverão ser guardados pelos alunos, considerados “tábulas rasas”, isto é, mentes vazias 

que devem ser preenchidas gradualmente com essas informações. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN) salientam a 

necessidade de promover um ensino de Física contextualizado, 

(...) cujo significado o aluno perceba no momento em que aprende e não em 

um momento posterior ao aprendizado. Para isso, é imprescindível considerar 

o mundo vivencial dos alunos, sua realidade próxima ou distante, os objetos e 

fenômenos que efetivamente lidam ou os problemas e indagações que movem 

sua curiosidade (BRASIL, 2002, p. 23). 

A abordagem da Física no Ensino Médio deve construir uma visão científica que 

esteja voltada para a formação de um cidadão ativo, capaz de compreender, intervir e 

participar do mundo em que vive. A Física deve apresentar-se, portanto, como um 

conjunto de competências específicas que permitam perceber e lidar com fenômenos 

naturais e tecnológicos do cotidiano. 

 A preocupação com o cotidiano do aluno no processo de ensino-aprendizagem 

tem sido destacada no Ensino de Física, na legislação vigente, por professores e 

pesquisadores, ou seja, pode-se afirmar que há um consenso no que se refere à 
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necessidade de relacionar os conteúdos com o dia a dia do aluno. De acordo com os 

PCN+,  

Para que todo o processo de conhecimento possa fazer sentido para os jovens, 

é imprescindível que ele seja instaurado por meio de um diálogo constante 

entre alunos e professores, mediado pelo conhecimento. E isso somente será 

possível se estiverem sendo considerados objetos, coisas e fenômenos que 

façam parte do universo vivencial do aluno, seja próximo, como carros, 

lâmpadas ou televisões, seja parte de seu imaginário, como viagens espaciais, 

naves, estrelas ou o Universo (BRASIL, 2002, p.83).  

 Nessa perspectiva, portanto, o cotidiano é considerado o ponto de partida e de 

chegada do processo de ensino-aprendizagem. Nesta visão, o ensino deveria partir das 

concepções dos alunos e da sua realidade. Além disso, o que se observa na abordagem 

tradicional, é que os conteúdos são apresentados em um contexto sem significado, ou 

seja, muito distantes de qualquer aplicação prática, dificultando o relacionamento entre 

o conhecimento adquirido e sua respectiva utilização externa ao ambiente escolar. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases – LDB 9.394/96, no que se refere ao 

Ensino Médio, conforme os artigos 35 e 36 disponibilizam-se, a possibilidade de 

desenvolvermos um currículo voltado não para o conteúdo, mas sim para competências 

adquiridas. Sendo assim, o currículo ou doutrina curricular não utiliza mais como 

referência a disciplina escolar apresentada de forma clássica, mas como capacidade de 

oportunizar aos estudantes mudanças importantes e significativas por meio dessas 

disciplinas. 

 Percebemos que o ensino existente em determinadas escolas se afasta 

completamente da proposta atribuída por lei e nos faz refletir sobre a prática 

pedagógica. Este deve ser um dos fatores que faz muitas vezes a maioria dos estudantes 

reclamarem que não gostam ou não aprendem os conteúdos de Física. 

 Podemos perceber ao pesquisar sobre o assunto, que a maioria dos livros 

didáticos de Física traz uma abordagem centrada em cálculos matemáticos, sem 

qualquer relação com o dia a dia do estudante (SCORSATTO, 2010). Deste modo, os 

estudantes não conseguem utilizar seus conhecimentos de Física durante e nem após 

concluírem o Ensino Médio.  
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Tais aspectos devem ser levados em conta durante a formação inicial dos 

estudantes em nível de Ensino Médio, visando uma contribuição para a aprendizagem 

de conceitos e, principalmente, para a formação de cidadãos. 

 Justifico a escolha deste tema pela importância de discutir como os estudantes 

compreendem a mecânica newtoniana. Desta forma surgiu o interesse de elaborar uma 

proposta diferenciada para o ensino de Física, tentando possibilitar uma nova alternativa 

para trabalharmos o tema Leis de Newton. 

Baseado nessa situação busquei desenvolver uma sequência de ensino que 

possibilitasse a construção de uma aprendizagem ativa. Assim, a atividade buscou 

desenvolver o tema Leis de Newton de forma a estabelecer relações com seu dia a dia 

buscando entender as interações por meio dos diferentes tipos de força. 

A seguir, demonstro como se desenvolveu o trabalho de ensino e aprendizagem 

do tema sequência didática para Aprendizagem Ativa das Leis de Newton, relatando as 

atividades realizadas com os estudantes em sala de aula, baseando-se na Teoria dos 

Modelos Mentais, tendo sempre em mente que se deve levar em conta os modelos 

mentais pré-existentes na estrutura cognitiva dos alunos de maneira a propiciar uma 

aprendizagem ativa. 

1.2 A organização da Dissertação 

Esta dissertação é apresentada em cinco capítulos e um apêndice. 

Esse capítulo introdutório tem o objetivo de situar o leitor no contexto do estudo, 

e apresentar de maneira sucinta os tópicos que serão desenvolvidos ao longo do texto.  

O Capítulo 2 apresenta o Referencial Teórico em que são discutidas a 

aprendizagem ativa e as concepções alternativas que foram bases teóricas para o 

desenvolvimento deste trabalho. Discute como as concepções alternativas interferem no 

processo de ensino/aprendizagem; apresenta as concepções alternativas levantadas na 

literatura a respeito das leis de Newton; diferencia os conceitos de mudança conceitual e 

de evolução conceitual. 

O Capítulo 3 descreve a metodologia usada para o desenvolvimento do produto 

educacional. 
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O Capítulo 4 apresenta a análise dos dados e da aplicação do produto 

educacional a partir das análises dos dados obtidos na aplicação de cada instrumento de 

coleta utilizado, buscando evidências da evolução conceitual em cada um deles. 

O Capítulo 5 discute as considerações finais deste estudo, apresentando 

sugestões para futuras investigações. 

As referências bibliográficas utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho 

são apresentadas em seguida.  

O produto final desse estudo, encontra-se no Apêndice 1, que pode ser adaptado 

para levar em consideração o contexto do professor e seu aluno.  
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Capítulo 2 

Referencial Teórico 

2.1- Aprendizagem Ativa 

A aprendizagem ativa é uma abordagem pedagógica para ser utilizada no âmbito 

da sala de aula. Trata-se de um método que considera o aluno como sujeito ativo, em 

que as discussões das aulas se concentram mais neles que no professor, fugindo do 

método que prevalece de forma enraizada nas escolas brasileiras, em que o professor é 

detentor do conhecimento no qual exerce um papel dominante na sala de aula, enquanto 

os alunos são passivos e receptivos, não possibilitando nenhum tipo de 

compartilhamento do conhecimento com os demais colegas, tornando desse modo um 

ensino competitivo e individual. 

A aprendizagem ativa é definida por Gudwin (2013) como: 

 

(...) um termo técnico para um conjunto de práticas pedagógicas que abordam 

a questão da aprendizagem pelos alunos sob uma perspectiva diferente das 

técnicas clássicas de aprendizagem, tais como aulas discursivas, onde espera-

se que o professor “ensine” e o aluno “aprenda”. Na aprendizagem ativa, 

entende-se que o aluno não deve ser meramente um “recebedor” de 

informações, mas deve se engajar de maneira ativa na aquisição do 

conhecimento, focando seus objetivos e indo atrás do conhecimento de 

maneira pró-ativa (GUDWIN, 2013, p. 1). 

 

As proposições da aprendizagem ativa foram conhecidas por volta dos anos 90, 

onde seu foco central estava relacionado à Associação para Estudos do Ensino Superior 

(AEES), trata-se de um modelo de aprendizagem de ensino que concentra a 

responsabilidade de aprender sobre os alunos (BONWELL & EISON, 1991). 

Os trabalhos de Bonwell & Eison (1991); Bloom (1956); Brookfield (2005), 

entre outros, mostram que para os alunos aprender, eles devem fazer mais do que apenas 

ouvir, segundo esses autores os alunos devem ler, escrever, discutir, ou estar envolvidos 

na resolução de problemas em que lhes possibilitem mais atitudes relacionadas à 

autonomia e responsabilidade, e que possam ser detentores de seu próprio aprendizado, 

no qual o aprender seja pensado como objeto do processo de aprendizagem. 
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O uso da aprendizagem ativa na visão de Gleason et al (2011) estimula o 

pensamento de ordem superior 1e melhora a motivação dos alunos para aprender. Para 

isso, ainda na visão do autor, os professores por serem preceptores associados deveriam 

inseri-la aos conteúdos desenvolvidos em sala de aula.  

Segundo Bonwell & Eison (1991), a aprendizagem ativa submerge os alunos em 

dois aspectos: 

- Fazer as coisas (se envolver nas atividades propostas pelo professor)  

- Pensar sobre as coisas que eles estão fazendo. 

Tais atitudes possibilitam que os alunos se tornem detentores do seu próprio 

aprendizado e que eles possam discutir seus conhecimentos com os colegas permitindo 

a geração de novos conhecimentos. 

2.1.1- Inserção do uso de atividades nas aulas utilizando os métodos da 

aprendizagem ativa 

Os tipos de atividades utilizadas em sala de aula pelo professor, correspondente 

ao método da aprendizagem ativa, podem variar desde simulações, práticas 

experimentais, jogos etc. Todas essas atividades permitem que os alunos se tornem 

sujeitos ativos, onde o grau de seu conhecimento não só irá depender do professor, mas 

também do seu envolvimento na realização das tarefas. 

A inserção das atividades correspondente ao método da aprendizagem ativa 

durante o desenvolvimento do conteúdo pelo professor vem sendo motivo de discussão 

por parte de alguns estudiosos como pode ser observado em Cranton (2012), Brookfield 

(2005) e Radhakrishna, Ewing e Chikthimmah (2012). Esses estudiosos têm mostrado 

que o uso das atividades de aprendizagem ativa durante o desenvolvimento do conteúdo 

pelo professor resulta em uma profunda aprendizagem, compreensão e transferência de 

conhecimento. 

Sobre essa temática alguns pesquisadores como Brookfield (2005), Bonwell & 

Eison (1991), Radhakrishna, Ewing e Chikthimmah (2012), Mckinney (2010) entre 

                                                 
1 O pensamento de ordem superior está presente no desenvolvimento das habilidades básicas de 
pensamento que já se encontram nos alunos, mas que devem ser cultivadas na direção de sua otimização. 
O que ele denomina de habilidades de pensamento é um conjunto de atividades mentais que serve ao 
pensamento crítico, criativo e cuidadoso: serve ao pensar bem.  O  pensamento de ordem superior exige, 
além do domínio e bom uso das habilidades de pensamento, o emprego de critérios e de boas razões, 
profundidade, abrangência de compreensão quanto ao contexto ou contextos a que se refere, exige rigor, 
pede autocorreção, exige se ver e se acompanhar no seu próprio processar-se (metacognição), convida a 
dar-se conta da complexidade das relações que identifica ou que estabelece e reconstrói e exige ser 
reflexivo (Vygotsky,1991; Gleason et al, 2011). 
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outros autores, dão alguns exemplos de atividades utilizadas para inserir a aprendizagem 

ativa em sala de aula, como: 

1- Pensar-compartilhar com os colegas (think-pair-share) 

2- Célula de aprendizagem  

3- Exercício escrito  

4- Grupo de aprendizagem colaborativa 

5- Debate com estudantes 

6- Apresentação de um vídeo 

7- Pequeno grupo de discussão 

8- Jogos de Classes 

A inserção dessas atividades em sala de aula pelo professor é muito importante, 

pois tem a função de desenvolver habilidades cognitivas nos estudantes, tendo o 

professor o papel importante para que os objetivos desta prática sejam realmente 

alcançados no processo de ensino aprendizagem. 

Neste aspecto, as discussões sobre tais atividades podem ser realizadas com 

qualquer tamanho de classe, embora seja mais eficaz desenvolvimento em grupos 

menores, pois possibilita a intervenção do professor com relação à experiência de 

aprendizagem do aluno. 

No ambiente da aprendizagem ativa, de acordo com Cranton (2012), os alunos 

são expostos às experiências que permitam um grau elevado de envolvimento no 

desenvolvimento das atividades destinadas, sendo levados a investigação de tomadas de 

significados, ação, imaginação, invenção, interação, formulação de hipóteses e reflexão 

pessoal. 

Com as discussões realizadas em sala em que não só se concentram no 

professor, mas também no aluno, permite ao discente o pensamento crítico sobre o 

assunto, utilizando a lógica para avaliar suas posições sobre o conhecimento abordado 

em sala e compartilhar com os demais colegas.  

 

2.1.2- Papel do aluno e do professor dentro da aprendizagem ativa 

Nesse método de aprendizagem o professor tem o papel de mediador, o que 

necessita que ele promova em sala de aula discussões de matérias que permitam que os 

alunos discutam de maneira construtiva e inteligente. 

Sobre esta proposição Brookfield (2005) enfatiza que: 
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 Alguns dos benefícios do uso de discussão como um método de 

aprendizagem é que ela ajuda os alunos a explorar uma diversidade de 

perspectivas, que aumenta a agilidade intelectual, ele mostra respeito para as 

vozes e experiências dos alunos, desenvolve hábitos de aprendizagem 

colaborativa, que ajuda os alunos a desenvolverem habilidades de síntese e 

integração. Além de permitir que o professor se envolva ativamente com os 

alunos, se preparando bem mais para o desenvolvimento das aulas 

(Brookfield, 2005, p.21, tradução minha). 

 

Para que a prática da aprendizagem ativa funcione nas aulas, é necessária uma 

mudança de papéis tanto na postura do professor quanto na do aluno em sala de aula, 

pois os modos de aprendizagem que ainda vem sendo desenvolvidos por diversas 

instituições de ensino e por parte da grande maioria dos professores acarreta no ensino 

em que os alunos são meros receptores de informações, o que não permite a formação 

do conhecimento. 

Sobre isto Vygotsky (2008) enfatiza que o ensino direto de conceito é 

impossível e infrutífero e pode ocasionar no verbalismo vazio em que o aluno pode 

aprender um conceito que realmente não exista. 

Neste aspecto, é necessário que o professor se utilize de estratégias 

metodológicas que possibilitem um maior envolvimento dos seus alunos nas discussões 

realizadas em sala, permitindo-lhes a familiarização com conceitos físicos e fazendo 

uma distinção com seus conhecimentos e experiências trazidos de sua vida cotidiana 

com os conhecimentos adquiridos em sala de aula. 

Esta proposição vem sendo debatida por Gudwin (2013) realçando que: 

 

 Ao invés de pré-organizar os temas importantes e expô-los de maneira 

metódica e coerente aos alunos, como no ensino tradicional, deve-se focar 

nos objetivos de aprendizagem que se deseja para eles. Como professores, 

devemos nos perguntar quais são os itens de aprendizagem que queremos que 

nossos alunos tenham, e focar na elaboração de perguntas, tarefas, exercícios, 

projetos ou desafios, que motivem os alunos a correrem atrás do 

conhecimento necessário para atingir esses objetivos. No passado, como as 

fontes de informação eram escassas, era mais difícil utilizar aprendizagem 

ativa, pois era necessário que a instituição contasse com uma boa biblioteca, 

onde os alunos poderiam buscar o conhecimento necessário. Hoje em dia, 
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com a internet, ficou muito mais fácil aplicarmos estratégias da 

aprendizagem ativa (Gudwin, 2013, p. 1). 

 

Ainda nessa visão Gleason et al (2011) enfatiza que a aprendizagem que não faz 

sentido acaba sendo esquecida, pois sem o entendimento fica difícil de aplicar as 

informações a um raciocínio futuro. Isso ocorre, ainda, na visão do autor, porque a 

aprendizagem é um produto do ensino, mas nem sempre acontece porque o professor 

ensina, entretanto, a forma como ele entende a aprendizagem irá influenciar nos seus 

modos de ensinar e do seu aluno aprender. 

 

2.2- Modelos Mentais 

Os modelos mentais concebem as representações internas ou representações 

mentais, e são maneiras de “re-presentar”, internamente o mundo externo. As pessoas 

não captam o mundo exterior espontaneamente, elas constroem representações mentais 

(quer dizer, internas) dele (MOREIRA, 1996). 

Essa vertente adotada pela pesquisa em Ensino de Ciências sobre as 

representações mentais, em especifico o dos modelos mentais tem seu referencial em 

alguns pesquisadores como Johnson-Laird (1983); Gentner e Stevens (1983); Moreira 

(1996); Sousa e Moreira (2000). Tais pesquisadores desenvolveram seus estudos 

tentando desenvolver modelos de como os alunos entendem o funcionamento de 

dispositivos eletromecânicos. 

Os estudos na área de Ensino de Física têm voltado para os referencias 

cognitivistas/construtivistas ao longo dos anos. Dentro dessa tendência, o movimento 

dos modelos mentais que desencadeou a mudança conceitual foi uns dos mais 

importantes ocorridos. Tais estudos sugeriram que o processo de aprendizagem está 

fundamentado no ato de mudar as concepções alternativas para concepções 

cientificamente aceitas (SOUSA e MOREIRA, 2004) 

Esse rompimento dos paradigmas permitiu ao Ensino uma ampla ruptura entre 

os conhecimentos trazidos pelos alunos de suas experiências diárias com os 

conhecimentos ensinados no âmbito escolar. 

 

2.2.1. Modelagem computacional 

O conceito Modelagem Computacional é muito amplo, mas aqui ele vem sendo 

definido como um instrumento de manipular objetos a partir de ferramentas digitais. 
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 Sua correta implementação e utilização permite analisar os mais diversos 

fenômenos reais sem a necessidade de montagem de experimentos complicados, que 

muitas vezes, envolvem fatores que não são importantes para o fenômeno que se queira 

analisar (ANDRADE E GERMANO, 2003). 

A simulação computacional, segundo Moreira (2009), facilita a concepção de 

fenômenos físicos. Além de ser uma ótima ferramenta de visualização, a simulação 

computacional motiva os alunos a procurarem compreender o fenômeno estudado, 

fornecendo melhorias no processo de ensino e aprendizagem. 

Segundo Veit e Teodoro (2002), a Ciência é um método de representação do 

mundo sempre sujeito a reforma. A matemática acaba sendo uma ferramenta 

indispensável nessa representação, porém não pode ser confundida com uma explicação, 

pois a ciência tem mais a ver com representações do que explicações. 

A ferramenta computacional utilizada para o desenvolvimento da pesquisa foi a 

simulação do PhET 2. Tal ferramenta teve como intuito principal ajudar os alunos a se 

envolverem em ciências e matemática, sendo desenvolvida usando os seguintes 

princípios:  

- incentivar a pesquisa científica de forma que seja possível o sujeito interagir 

com as simulações; 

- facilitar a abstração de conceitos necessários na formação de um modelo 

mental compatível com a ciência abordada. 

Esses fatores permitem o uso de várias representações, como forma de expressão 

por parte do aluno, conectando o conhecimento aprendido ao mundo real. 

2.2.2- As concepções alternativas e a influência do construtivismo 

Nos últimos anos, os discursos acadêmicos em torno do Ensino de Ciências têm 

sido profundamente influenciados por abordagens construtivistas que tomam como 

referência analogias ou relações que são feitas entre os processos de produção de 

conhecimento na ciência e no indivíduo (BASTOS, 1998).  

Para Rosa et al (2006), esse modelo de ensino construtivista tem servido como 

tentativas de romper com padrões tradicionais do processo de aprendizagem. 

Um aspecto importante da abordagem construtivista, segundo Bastos (1998), é a  

___________________ 
2 Programa da Universidade do Colorado, a qual pesquisa e desenvolve simulações na área de ensino de 
ciências disponível no site http://phet.colorado.edu. 
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sua heterogeneidade, visto que diferentes pesquisadores expõem seu próprio ponto de 

vista a acerca das questões da aprendizagem e da construção do conhecimento no 

indivíduo. 

A este propósito, Bastos et al (2004), salientam que apesar da grande 

diversidade dessa abordagem, há pelo menos duas importantes suposições propostas a 

serem partilhadas: 

- a partir de suas experiências com objetos, eventos, pessoas, informações da 

mídia, etc., os estudantes estabelecem por si mesmos uma variedade de concepções e 

explicações acerca das coisas da natureza, como velocidade, peso, luz, força, som, etc. 

- as concepções e explicações estabelecidas pelos estudantes podem ser 

consideravelmente resistentes às mudanças conceituais e funcionar como importante 

obstáculo à aprendizagem escolar. 

Nesse contexto, podemos dizer que a filosofia construtivista preocupa-se com 

aprendizagem dos estudantes. E ainda possibilita ao professor tratar de situações-

problema, trazendo para sala de aula a realidade vivenciada pelo estudante. 

Simultaneamente, o exercício do construtivismo facilita a troca de conhecimento entre 

os estudantes e a formação de equipes colaborativas3 para influência mútua no 

tratamento das situações-problema (ROSA et al, 2006). 

A pesquisa sobre concepções alternativas teve um marco importante a partir de 

1970, quando a pesquisa educacional construtivista passou a se chamar de movimento 

das concepções alternativas (BASTOS, 1998). Tal movimento tem suporte teórico nas 

concepções filosóficas e psicológicas de diversos autores, nos quais se destacam 

Vygotsky, Piaget, Ausubel, Barcherlad, dentre outros. 

Os dados das pesquisas produzidas nesse período permitiram um amplo 

mapeamento das ideias dos estudantes em relação a diferentes designações atribuídas às 

________________________________ 
3 A formação de equipe colaborativa está centrada na Aprendizagem Colaborativa. E tal 

aprendizagem é definida como um método de ensino, ou um recurso, ou estratégia que tem em conta a 

diversidade dos alunos dentro da mesma turma, nos quais alunos de diferentes níveis cognitivos 

interagem junto em prol de um bem comum. E o fundamental desse método de aprendizagem é que 

possibilita o envolvimento do trabalho de alunos em pequenos grupos, permitindo que todos os 

indivíduos inseridos no grupo participem da tarefa coletiva designada, podendo assim, trocar informações 

om o intuito de elevar sua aprendizagem e a aprendizagem dos demais colegas (COHEN, 1994; FONTES 

e FREIXO, 2004).  
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suas representações. Ideias dos estudantes que não coincidiam com os saberes 

científicos foram denominadas concepções, conceitos ou ideias alternativas, ingênuas, 

intuitivas, espontâneas ou de senso comum (BASTOS et al, 2004). 

As concepções alternativas são definidas por Schroeder, Giassi e Menestrina 

(2005) como explicações funcionais para os objetos e fenômenos que precisam ser 

conhecidas e levadas em consideração pelos professores de ciências. Muitas delas          

acabam se transformando em obstáculos para aprendizagem.  

Tais obstáculos foram entendidos por Barchelard (1996), como sendo obstáculos 

epistemológicos, em suas análises dedicava-se à concepção de rupturas entre o 

conhecimento comum (conhecimento trazido pelo aluno de suas experiências do dia a 

dia) e o conhecimento científico (conhecimentos adquiridos no âmbito escolar) ao longo 

do tempo. Traçando um paralelo com o ensino. Essa ideia sugere que para ocorrer à 

aprendizagem, o aluno precisa romper ou desconstruir o senso comum adquirido através 

de um conhecimento anterior, quando este o impede de compreender uma nova situação 

em que nunca fora exposto anteriormente

2.2.3- As concepções alternativas e as Leis de Newton 

As concepções alternativas são de grande relevância para o processo de ensino e 

aprendizagem das ciências em geral, e da física em particular. Tais concepções são 

apresentadas pelos alunos em sala de aula através de suas experiências cotidianas. 

Entretanto, é possível também que tais concepções apareçam ou sejam reforçadas com o 

processo de ensino, contribuindo para a deficiência da aprendizagem. 

As concepções alternativas dos estudantes, a resolução de problemas em física e 

a história da mecânica são três grandes áreas de pesquisa que têm contribuições valiosas 

a oferecer para que o ensino de ciências, e o de física em particular, se processe de 

forma eficaz (PEDUZZI, ZYLBERSZTAJN e MOREIRA, 1992). 

As dificuldades dos alunos na aprendizagem da física são bem conhecidas. Isto 

ocorre, pois é comum os alunos chegarem à sala de aula com um sistema de concepções 

alternativas sobre o mundo físico bem definido, proveniente das suas experiências 

cotidianas. Alguns trabalhos observados em Silveira (1992), Piekarz et al (2003), 

Camargo e Scalvi (2001) permitem concluir a existência de concepções alternativas nos 

alunos muito semelhante a uma física introdutória ou física aristotélica, como por 

exemplo o geocentrismo. 
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As ideias alternativas, na maioria das vezes, diferem do conhecimento produzido 

pela comunidade científica, também desempenham um papel dominante e não se 

transformam facilmente mediante o ensino (GRAVINA e BUCHWEITZ, 1994).  

Segundo Nardi e Gatti (2004), a aquisição de um conceito científico não é 

necessariamente acompanhada da eliminação de antigas concepções. Este fato é 

fundamental, uma vez que os professores podem acreditar que a apropriação de um 

conhecimento acontece pela simples transmissão. 

Neste mesmo pensamento, em seu modelo da mudança de perfil conceitual, 

Mortimer (1996) fortalece que: 

(...) para se construir um modelo alternativo é preciso compreender as 

concepções dos estudantes dentro de um esquema geral que permita 

relacioná-las e ao mesmo tempo diferenciá-las dos conceitos científicos 

apreendidos na escola. Para isso, a evolução das ideias dos alunos em sala de 

aula não pode ser entendida como uma substituição de ideias alternativas por 

ideias científicas, mas como a evolução de um perfil de concepções, em que 

as novas ideias adquiridas no processo de ensino-aprendizagem passam a 

conviver com as ideias anteriores, sendo que cada uma delas pode ser 

empregada no contexto conveniente. Através dessa noção é possível situar as 

ideias dos estudantes num contexto mais amplo que admite sua convivência 

com o saber escolar e com o saber científico (MORTIMER, 1996, p. 20). 

 

Diante disto, as concepções alternativas sobre as Leis de Newton são um 

conteúdo que deve ser bem trabalhado em sala de aula, isso porque, a maioria dos 

estudantes traz para sala de aula, conhecimento errôneo sobre a mecânica Newtoniana. 

Muitos desses alunos acabam aprendendo superficialmente tal conteúdo, dificultando 

sua aplicação nas atividades desenvolvidas nas aulas (PEDUZZI; ZYLBERSZTAJN e 

MOREIRA, 1992). 

O surgimento das Leis de Newton provocou na história da ciência um marco 

conceitual de fundamental importância, pois alterou as concepções de mundo da 

humanidade dando uma explicação universal e contundente para os movimentos dos 

corpos. O que, de certo modo, acabou derrubando a teoria aristotélica que era puramente 

sensitiva baseada no senso comum (CHIBENI, 1999; SANTOS, 2005). 

Na literatura disponível, podemos verificar uma quantidade elevada de 

pesquisadores como, Cunha e Caldas (2001); Barbeta e Yamamoto (2002); Moraes e 

Moraes (2000), que enfocam a relação entre força e movimento correspondente as 
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concepções alternativas que os alunos possuem sobre os conceitos e fenômenos no 

âmbito da mecânica. 

Nesta mesma temática, Pérez, Rosa e Darroz (2012) enfatizam que: 

Durante o estudo dos conteúdos de mecânica, para alcançar a difícil 

passagem do aluno do referencial intuitivo para o newtoniano, a identificação 

das concepções alternativas, como resultado de aprendizagens significativas, 

por parte dos professores, pode não apenas facilitar a reformulação conceitual 

como ser indispensável para que ela ocorra. Uma vez que não é possível 

excluí-las ou apagá-las da estrutura cognitiva do aprendiz, não devem ser 

ignoradas, e deve-se procurar conviver com elas durante a aprendizagem do 

estudante, explicando-as claramente e mostrando a sua insuficiência. Assim, 

para alcançar a tão desejada mudança conceitual, é necessário que os 

professores estejam conscientizados da importância e das implicações das 

concepções alternativas, e que estejam preparados para lidar com elas 

(PÉREZ; ROSA E DARROZ, 2012). 

 

As concepções alternativas trazidas pelos alunos, fruto de suas experiências 

diárias, acabam favorecendo para que eles realizem interpretações dos fenômenos 

físicos através de modelos que, de seus pontos de vista, explicam e esclarecem o 

problema em pauta. Tais concepções acabam tomando espaço dominante no 

aprendizado do aluno.  
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Capítulo 3 

Metodologia 

Este capítulo tem a finalidade de apresentar as estratégias metodológicas que 

foram usadas para a execução do presente trabalho.             

 Como dito anteriormente, o objetivo central desse estudo é de oferecer uma 

proposta de ensino de Física para ser aplicada no primeiro ano do Ensino Médio, na 

qual, a aula deve acontecer de forma a promover a aprendizagem ativa. 

A Física não pode mais ser ensinada da mesma forma em todas as turmas, 

usando apenas o quadro e o livro como instrumentos auxiliadores no processo de 

ensino. Devemos utilizar instrumentos que transformem a aula em um processo 

envolvente, onde o aluno participe de forma ativa e perceba que a Física está 

extremamente presente em sua vida, em seu trabalho e na sociedade através de 

exemplos e situações que façam a “ponte” entre o conceito que ele aprende e o 

cotidiano. 

Dessa forma, todos os procedimentos utilizados no referido estudo tiveram como 

meta alcançar os seguintes objetivos: promover a aprendizagem significativa, efetivando 

a ancoragem entre o novo conhecimento e o conhecimento prévio do aluno, a partir de 

uso de recursos visuais e de diversos níveis de interatividade; gerar situações de 

interação entre os próprios alunos, mediado pelo professor, por intermédio de troca de 

ideias entre os integrantes de uma classe, buscando a participação ativa e a interação 

entre os próprios alunos e entre os alunos e o professor. 

 Esse estudo obedeceu a um delineamento qualitativo uma vez que foi 

interpretado a fala, a escrita, os gestos e as ações dos alunos durante as aulas. 

 

3.1 Traçando o percurso e os procedimentos metodológicos do estudo 

3.1.1 Primeiro Passo 

O primeiro passo, para o desenvolvimento desse estudo foi a escolha do tema a 

ser trabalhado. Em seguida foi elaborado a sequência didática, desenvolvida nas aulas. 

Posteriormente, ocorreu a escolha do Colégio para desenvolver a sequência 

didática. 

3.1.2 Universo de estudo 

Esse estudo foi realizado no Colégio Estadual Dr. João de Melo Prado, no 

Município de Divina Pastora-SE. O colégio possui apenas sete turmas, divididas em 
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dois turnos (vespertino e noturno) com o total de 156 alunos. Onde o índice de evasão é 

muito alto. O corpo docente do colégio é composto por 12 professores, 1 diretora e 1 

secretária. 

A maioria dos alunos que estuda nesse colégio é oriunda de povoados vizinhos e 

necessita de transporte escolar, muitas vezes, os alunos chegam tarde e saem mais cedo 

por depender do transporte. Outra problemática, observada é que os alunos ficam 

desestimulados para estudar quando não é oferecido o lanche e acabam indo embora 

antes do final da aula. 

O motivo pelo qual escolhi o Colégio Estadual Dr. João de Melo Prado para 

aplicação da sequência é por lecionar há dois anos nessa instituição, o que me deixou à 

vontade e ao mesmo tempo apreensiva por ter pouca experiência em sala e por ser meu 

primeiro projeto como docente. 

Observei que houve satisfação dos funcionários pela escolha do estabelecimento 

para a realização do estudo, principalmente da diretora, que disponibilizou ônibus para 

os alunos que participaram das atividades, uma vez que as atividades foram 

desenvolvidas em horário oposto as aulas. 

3.1.3 Os sujeitos do Estudo 

Os sujeitos do estudo foram alunos do 1º ano do ensino médio do Colégio 

Estadual Dr. João de Melo Prado, localizado no Município de Divina Pastora – SE. 

O estudo foi realizado no primeiro semestre de 2015, onde a amostra 

contemplou 12 alunos, sendo oito (8) do sexo feminino e (4) do sexo masculino, 

apresentando uma faixa etária média de 14,3 anos. 

Todos os discentes participantes deste estudo eram meus alunos, eles 

desenvolveram as atividades de forma voluntária. 

3.2 Instrumentos Utilizados 

Os instrumentos de coleta de dados do estudo consistiram em: 

· Pré e pós-teste 

· Questionário aplicado aos alunos  

· Gravações em áudio das aulas  

· Observações 

 Para detectar a existência de concepções alternativas e as dificuldades dos alunos 

sobre as Leis de Newton, utilizei um pré-teste e um pós-teste, composto de oito (8) itens 

de múltipla escolha sobre várias situações, no qual se exige o conhecimento das leis de 
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Newton para responder. As questões que compõe o pré e o pós-teste foram as mesmas, 

pois queria saber as concepções que cada aluno possuía antes de expor o conteúdo e 

após eles já terem estudado. O questionário ajudou a averiguar tópicos que não foi 

possível serem observados durante as aulas. E as observações favoreceram na recolha 

de informações durante a realização de cada atividade.  

 

3.3 Escolha do tema e o desenvolvimento das aulas 

A escolha do tema sequência didática para Aprendizagem ativa das Leis de Newton 

se deu pelo simples fato de que os estudantes trazem para sala de aula, conhecimentos 

errôneos sobre a mecânica Newtoniana, prevalecendo o modelo mental aristotélico, 

dificultando assim o entendimento das Leis de Newton. 

Essa sequência didática foi dividia em quatro planos de aula, onde cada plano 

corresponde a duas aulas de 50 minutos cada. Esses planos estão no Apêndice A e 

poderão ser utilizados por professores de escolas de todo país. Sendo que eles poderão 

ser adaptados conforme a realidade de cada contexto escolar. 

Para o desenvolvimento da sequência didática foram utilizadas ferramentas, 

atividades e metodologias diferentes: a figura “Onde estão as forças?”, extraída do livro 

GREEF; simulações do PhET ( PERKINS et al, 2012); a Instrução Pelos Colegas 

(ARAUJO e MAZUR, 2013); a construção de um dinamômetro; o vídeo do episódio 

“Polias (Roldanas)” da série de animação “Assim que Funciona”;  e um Kit de roldanas.  

- A primeira ferramenta utilizada foi uma figura intitulada “Onde estão as forças”, 

extraída do livro do GREF (mecânica), página 45, cujo objetivo era que os alunos 

percebessem as diferentes interações representadas na figura.   

- A segunda ferramenta, foi a simulação do PhET2, Força e Movimento: Noções 

Básicas (1.02). Ao mesmo tempo em que eu explicava o conteúdo relacionava-o com a 

simulação, mostrando a relação com o cotidiano dos alunos. O objetivo dessa 

ferramenta no desenvolvimento do estudo era: 

Ø Identificar quando as forças são equilibradas ou desequilibradas;  

Ø Determinar a soma de forças (força resultante) em um objeto com mais de uma 

força sobre ele; 

                                                 
2 Programa da Universidade do Colorado, a qual pesquisa e desenvolve simulações na área de ensino de 
ciências disponível no site http://phet.colorado.edu. 
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Ø Prever o movimento de um objeto com força resultante zero; 

Ø Prever o sentido do movimento dada uma combinação de forças. 

Durante a aplicação pude perceber o entusiasmo de cada aluno e a participação 

deles entre perguntas e respostas, o que me deixou bem à vontade por ser uma aula com 

enfoque na aprendizagem ativa, na qual todos perguntavam e tiravam suas dúvidas. 

- Durante o desenvolvimento desse trabalho utilizei a metodologia de 

aprendizagem ativa Instrução pelos Colegas (Peer Instruction), proposta pelo Prof. Eric 

Mazur da Universidade de Harvard (EUA). Esse método tem sido muito utilizado pelos 

professores de 23 países. O método consiste na exposição inicial de um conceito ou 

conteúdo, não mais que vinte minutos, quando então são apresentadas questões 

conceituais de múltipla escolha a serem inicialmente respondidas individualmente pelo 

aluno.  

Para escolhas das respostas, utilizei cartões (flashcards), de A a E, sendo que 

cada aluno, depois de escolher sua resposta, levantaria um cartão mostrando qual 

alternativa ele achava correta. Também distribuí uma tabela, na qual todos marcariam a 

resposta que achavam que era a correta na primeira coluna, ainda individualmente. Caso 

os acertos estivessem entre 35% e 70%, os alunos eram orientados a discutir por cerca 

de três minutos com os colegas que marcaram alternativas diferentes, e voltar 

novamente a marcar na segunda coluna da folha de respostas com a nova resposta que 

haviam escolhido. O objetivo do uso da Instrução pelos Colegas é que os alunos 

reflitam individualmente, e depois, discutam em grupo suas respostas antes do professor 

informar qual é a correta.  

O diagrama abaixo informa a aplicação do IpC (Instrução pelos Colegas) 
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Figura 2: Diagrama do processo de implementação do método de Instrução pelos 

Colegas (IpC). Em destaque, a etapa conhecida como teste conceitual (ARAUJO e 

MAZUR, 2013). 

 

Durante da aplicação da IpC, foi perceptível a postura e o engajamento dos 

estudantes durante as discussões, o que não se percebia antes e durante as aulas 

expositivas. A mudança na postura dos alunos indica que a IpC pode efetivamente 

proporcionar mudanças em termos de motivação para aprender física, pois esse método 

deixou os alunos mais à vontade na hora de discutir as questões expondo seus pontos de 

vista e assim chegando a uma conclusão.  

- Uma das atividades desenvolvidas nesse trabalho foi a construção de um 

Dinamômetro. Para esse momento disponibilizei os materiais necessários, além de um 

roteiro com o qual os grupos de alunos puderam construir seu próprio dinamômetro e a 

partir daí fizeram medidas e preencheram uma tabela. O principal objetivo desse 

experimento foi mostrar que: 

Ø Dinamômetros sempre indicam o valor da tração ou da força normal a que estão 

submetidos. 

Ø Se a normal (ou a tração) tiver módulo igual ao peso do corpo utilizado na 

experiência, o dinamômetro estará indicando o valor do peso do objeto. 

Ø Se a normal (ou tração) tiver módulo diferente do peso do corpo, a indicação do 

dinamômetro representará o que se costuma chamar de peso aparente do objeto, 

ou seja, sua irreal sensação de peso naquele momento. 

Ø Nas balanças de farmácia, a escala de medição estará graduada para medir 

massas. Valem os raciocínios dos dois itens anteriores, mas deve-se pensar que 

foi realizada uma transformação por meio da equação  ou sua 

correspondente m = P/g. 

- Outra ferramenta utilizada foi o episódio da série de animação “Assim que 

Funciona” em que os habitantes da Ilha dos Mamutes buscam soluções para os 

problemas cotidianos. E nessa busca eles explicam, de forma bem acessível, as 

vantagens do sistema de roldanas e polias. 

- Como atividade utilizei um kit de roldanas. Na física, definimos máquina 

simples como sendo um dispositivo mecânico, formado por várias partes que tem por 
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objetivo transmitir ou modificar forças. Como exemplo de uma máquina simples, temos 

um plano inclinado, que é usado para reduzir a força aplicada a um corpo (ou objeto) a 

fim de transportá-lo para certa altura.  

 E para finalizar apliquei um pós-teste. A partir dos resultados do pré-teste 

(notapré) e do pós-teste (notapós) é possível calcular o ganho normalizado, pela 

expressão fundamentada pela análise quantitativa sugerida por HAKE (1998): 

 

Estes valores de ganho normalizado podem indicar a aprendizagem individual de 

determinados conceitos por meio da comparação entre as notas do pré e pós-teste. 

  



21 

Capítulo 4 
4.1- Análise da Aplicação do Produto 
 
1ª E 2ª AULAS: 28/04/15 – Terça feira  

 No primeiro encontro apliquei um pré-teste com o intuito de identificar os 

conhecimentos prévios já possuídos por cada aluno sobre as Leis de Newton e a partir 

daí desenvolver a sequência didática, fundamentada no ato de mudar as concepções 

alternativas para o modelo científico. A aplicação teve duração de 50 minutos, o que 

corresponde a uma aula. Na segunda aula aplquei o plano de aula I que abordava os 

tipos de forças. Nessa, o intuito era promover a compreensão dos diferentes tipos de 

força e suas interações. Visando explanar de forma mais clara, foi apresentada a figura 

intitulada “Onde estão as forças? 

 
Figura  4.1: Onde estão as forças? (GREF, 1990) 

 Em seguida foi solicitado que os alunos identificassem os tipos de forças e as 

interações que existiam na imagem: 

Aluno 1: Tem um homem segurando uma madeira.... 

Aluno 2: É uma prancha menino! Isso é uma imagem de uma praia. 

Aluno 1: Hum..... 

Aluno 3: E uma mulher deitada na cadeira tomando sol. 

Professora: Qual o tipo de força está atuando ente o homem e a prancha? Entre a 

moça e a cadeira?  

Aluno 4: A força que ele faz para segurá-la. 
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Professora: Muito bem! Para que as coisas não caiam é preciso segurá-las. Para levar 

a prancha o garoto faz força para cima. Da mesma forma, a cadeira sustenta a moça 

enquanto ela toma sol. Em cada um desses casos há duas forças opostas, que forças são 

essas? 

Obs:  Alguns alunos responderam que não sabiam quais as forças que estavam atuando 

nos dois casos. 

 No momento posterior, expliquei que em cada um dos casos há duas forças 

opostas, a força da gravidade, que puxa a moça e a prancha para baixo; e uma força para 

cima, de sustentação, que a mão do surfista faz na prancha e a cadeira faz na moça, 

conhecida como força normal. 

 Em seguida, continuei perguntando para os alunos se haviam mais interações na 

figura. 

Aluno 5: Esses dois aí se abraçando... 

Professora: Qual tipo de força existente entre eles? 

Aluno 5: Ah professora, não sei não! 

Professora: Alguém sabe? 

Todos os Alunos: Risos...... 

Expliquei que a força que está atuando entre o casal é a força de atrito, que 

também pode representar uma interação entre objetos, no caso da moça deslizando sua 

mão no corpo do rapaz está exercendo sobre a mão uma força de atrito, pois quando 

apertamos uma superfície contra a outra é mais difícil ocorrer o deslizamento entre elas. 

Em seguida, solicitei que todos fizessem uma experiência simples para verificar a força 

de atrito da seguinte forma: Encoste uma mão na outra e esfregue. Fácil, não? Agora 

aperte bem firmemente uma mão contra a outra e tente esfregá-las. Agora a situação 

mudou? Por quê?  

Alguns alunos: quando esfregamos uma mão na outra tivemos mais facilidade, mas 

depois de apertá-la ficou mais difícil de deslizar uma na outra.  

Aluno 6: Isso aconteceu por termos apertado a mão professora? Aí o atrito aumentou?  

Professora: Justamente, porque estamos fazendo uma força de apoio (Normal) bem 

maior, o que faz o atrito aumentar muito também. Resumindo: para facilitar o 

deslizamento de algum objeto temos que diminuir o atrito usando um lubrificante entre 

as superfícies ou tentando reduzir ao máximo a pressão de uma sobre a outra.  
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 Quem pode dar mais um exemplo de força de atrito que ocorre no dia a dia?       

Aluna 7: Professora, quando o motorista está em movimento e freia o carro, ali 

também existe a força de atrito?  

Professora: Sim, é isso que permite que o carro frei e pare devido à força de atrito 

entre o disco e a pastilha dos freios e o atrito entre o pneu e o chão. Essa força de 

atrito também ocorre quando simplesmente caminhamos.  Quando empurramos a terra 

para trás para ir para frente estamos interagindo através do atrito entre os pés e o 

chão. 

 Continuando, chamei a atenção para dois senhores representados na figura, na 

qual um caminha na areia e o outro dentro da água, e perguntei em que difere o 

caminhar desses dois senhores? 

Aluno 7: Professora como a senhora já explicou que ao caminharmos fazemos uma 

força para trás para podermos ir para frente. O que eu percebi quando estava 

brincando de bola na praia é que temos dificuldades para correr dentro da água. 

Professora: Muito bem! Realmente a água dificulta o movimento, é o que chamamos de 

força de resistência, como o atrito, à força de resistência é oposta ao sentido do 

movimento. 

Em seguida a aluna 8 pergunta: Professora, e esse pássaro aí? É também um tipo 

de força que faz com que ele se mantenha no ar sem cair? 

Professora: Boa pergunta... para se segurar no ar o pássaro bate as asas e consegue 

com que o ar exerça uma força para cima, suficientemente grande para vencer a força 

da gravidade, o mesmo acontece no caso dos aviões o movimento e o formato de suas 

asas acaba por criar uma força de sustentação, também chamada de empuxo dinâmico, 

ou seja, que depende de um movimento para surgir. 

Aluno 3: Professora, aí na imagem tem um garoto em cima de uma prancha, a força 

nesse caso é também de sustentação, como no caso do garoto que segura a prancha? 
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Professora: Boa pergunta....a água pode sustentar coisas, impedindo que elas 

afundem, essa interação da água com os objetos se dá no sentido oposto ao da 

gravidade através de uma força chamada de empuxo hidrostático. 

 Em seguida perguntei se algum dos alunos já tentou colocar uma pessoa no colo 

fora da água e dentro dela? 

Todos os alunos responderam que não. 

 Contei então uma história que vivenciei quando fui à praia, de um casal de 

namorados, no qual a moça tinha massa corporal maior que a do namorado. Aí, ele foi 

tentar pegá-la no colo e os dois caíram na areia, porque o rapaz não conseguiu sustentá-

la, mesmo assim, quando os dois se banhavam ele foi pegá-la novamente no braço e 

todos pararam para olhar, imaginando que os dois iriam cair novamente, mas vendo que 

ele conseguira colocar a namorada no braço, ficaram abismados.  Assim, expliquei que 

dentro da água nos sentimos mais leves e conseguimos colocar uma pessoa no braço 

mesmo esta tendo mais massa.   

 Chamando a atenção para a figura “Onde estão as forças?” expliquei que a ideia 

de força está relacionada com a vida cotidiana de qualquer pessoa, ou seja, sempre que 

puxamos e empurramos um objeto dizemos que uma força está atuando sobre ele. 

 Após ter identificado os diferentes tipos de forças existentes na figura, defini 

que: 

A força é uma ação capaz de modificar a velocidade de um corpo. 

 Em seguida expliquei cada tipo de força que atua nos corpos e suas definições. 

Ao explicar o conteúdo percebi que todos os alunos se mostravam atentos às 

explicações e sempre que tinham dúvidas, eles perguntavam, deixando assim a aula 

mais proveitosa.   

3ª e 4ª AULAS: 05/05/15 – Terça-feira  

 Na terceira e quarta aulas apliquei o plano de aula II, abordando a 1ª Lei de 

Newton, com objetivo de: 
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Ø Identificar quando as forças são equilibradas ou desequilibradas.  

Ø Determinar a soma das forças (força resultante) em um objeto com mais de uma 

força sobre ele.  

Ø Prever o movimento de um objeto com força resultante zero.  

Ø Prever o sentido do movimento, dada uma combinação de forças. 

 No primeiro momento foi apresentada a simulação do PhET - Força Movimento: 

Noções Básicas como mostra a figura 2. Alcance para ajuda lá  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Simulação do PhET - Forças Movimentos: Noções Básicas(1.02) 

Fonte:(https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/forces-and-motion-basics) 

Situação 1: Cabo de Guerra 

 Coloquei bonecos iguais em ambos os lados e perguntei o que iria acontecer 

quando eu iniciasse a simulação. 

Aluno 1: Vai ficar pra lá e pra cá... 

Aluna 2:  Não vai para lugar nenhum... 

Aluno 4: Eu acho que vai ficar parado. 

Professora: Muito bem! Quando a força resultante é nula o corpo tende a permanecer 

em repouso. 

  Logo em seguida, perguntei se tirássemos um desses bonecos e iniciássemos o 

movimento e depois o colocássemos de volta o que aconteceria. 
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Aluno 9: Ele vai andar e depois vai parar. 

Aluna 2: Eu também acho 

Aluno 8: Se tirar um dos bonecos e depois colocá-lo de volta, como eles tem o mesmo 

tamanho e a mesma força, mesmo que tenha iniciado vai parar o movimento. 

Aluna 10: vai acontecer o que aconteceu na situação anterior quando colocar o outro 

boneco vai parar o movimento. 

 Após ouvir as opiniões dos alunos coloquei a simulação para rodar e perguntei o 

que eles observaram. 

Aluna 11: Oxente professora! O movimento continuou, por quê?  

Aluna 12: É mesmo professora, pensei que eles iriam parar o movimento. 

Nessa simulação podemos observar que depois de iniciado o movimento, mesmo 

que a soma das forças se torne nula, o corpo tende a mover-se em movimento retilíneo e 

uniforme (MRU). Dessa forma, podemos enunciar a primeira Lei de Newton (Lei da 

Inércia) da seguinte forma: Se a soma das forças que atuam em um objeto é nula, então 

ele estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. 

Distribuí os cartões (flash cards), de A a E, sendo que cada aluno, depois de 

escolher sua resposta, levantaria um cartão mostrando qual alternativa ele achava 

correta. Também distribuí uma folha com a tabela abaixo, onde todos marcariam a 

resposta que eles achavam que era a correta na primeira coluna. 

Tabela 
Aluno(a): 
1ª  1ª  
2ª  2ª  
3ª  3ª  
4ª  4ª  
5ª  5ª  
6ª  6ª  
7ª  7ª  
8ª  8ª  
9ª  9ª  
10ª  10ª  

Tabela 4.1: Modelo de tabela para registro das respostas do IpC, antes e depois das discussões 
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A questão abaixo foi então exposta no datashow e lida para a turma, deixando 

que eles pensassem um pouco. 

Questão 1 

Figura 4.3: Primeira questão apresentada utilizando o método IpC 

 Depois de ler a questão e dado um tempo para eles marcarem no cartão de 

respostas, pedi que todos levantassem os cartões de maneira uniforme, ao levantarem 

observei que as respostas ficaram distribuídas entre as alternativas A, C e D. Pedi para 

os alunos baixarem as placas e discutissem entre eles qual o motivo da escolha de suas 

alternativas. Durante as discussões o aluno 1 pergunta: Professora o que é Inércia? 

Professora: Inércia é a tendência do corpo de permanecer em repouso ou em 

movimento retilíneo uniforme. Está relacionada com a 1ª Lei de Newton que pode ser 

descrita da seguinte forma: Quando a soma das forças é nula, um objeto em repouso 

continua em repouso e um objeto em movimento continua em movimento, em linha reta 

e com velocidade constante. 

Depois que ouviram essa explicação, disseram que já haviam escolhido a 

alternativa, quando mandei levantar os cartões todos levantaram a alternativa B. 

Observamos que depois de entender o que é "Inércia", todos compreenderam a questão 

marcando assim a alternativa correta. 

Situação 2: Movimento 
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 Na simulação, coloquei sobre o Skate uma caixa. Nesse caso, a intenção era 

mostrar o movimento sem atrito. Em seguida, perguntei para os alunos como faríamos 

para colocá-lo em movimento. 

 

Figura 4.4: Simulação do PhET - Forças Movimentos: Noções Básicas 
Fonte: (https://phet.colorado.edu/pt_BR/) 

 

Aluno 3: empurrando a caixa... 

Professora: Correto, se empurramos a caixa o corpo entra em movimento e a 

força resultante será diferente de zero. E se o boneco parar de empurrar a caixa, o que 

irá acontecer? 

Aluno 4: Como a senhora tinha falado na situação anterior do cabo de guerra, 

permanecerá em movimento. 

Professora: Muito bem! Espero que todos tenham entendido que após iniciado o 

movimento, mesmo se a soma das forças for nula, o corpo tende a permanecer em 

MRU. Agora se colocarmos dois ou três objetos sobre o Skate o que irá acontecer? 

Aluna 3: vai ficar mais pesado para empurrar.... 

Professora: Isso mesmo fica mais difícil variar a quantidade de movimento, ou 

seja, acelerar o Skate.  

Após as discussões enunciei a segunda Lei de Newton.  
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“A força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da sua 

massa pela aceleração por ele adquirida”. Essa relação pode ser descrita com a 

equação: 

 

 Na oportunidade, apresentei mais uma questão no data show para os alunos e 

pedi que eles usassem novamente os cartões como foram orientados anteriormente.  

Questão 2 

Figura 4.5: Segunda questão apresentada utilizando o método IpC 

 Depois de ter lido a questão para eles, e deixado alguns minutos para pensarem 

pedi que cada um marcasse na sua tabela na primeira coluna a alternativa correta. 

Quando solicitei que levantassem o cartão, todos haviam marcado na alternativa C, 

havendo assim acerto de 100%. 

5ª e 6ª AULAS: 11/05/15 – Segunda-feira  

Na quinta e sexta aulas, apliquei o plano de aula III, abordando o tema Medindo 

Força. O objetivo dessa atividade foi propor que os alunos montassem um dinamômetro 

e depois medissem a massa de alguns objetos. O princípio de funcionamento é simples: 

em uma mola presa na vertical, pendura-se o objeto cuja massa se quer determinar. De 
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acordo com a deformação produzida na mola pode-se determinar a força (Peso) que o 

objeto lhe aplica, que é proporcional a massa do objeto. 

 Para essa aula elaborei um roteiro de como construir o dinamômetro. Para isso 

utilizei matérias simples que facilmente podem ser adquiridos. De posse de um roteiro, 

a turma foi dividida em grupos – o critério para a formação de grupos foi a livre escolha 

entre os mesmos. Os materiais necessários para confeccionar o dinamômetro foram 

entregues aos grupos para que eles construíssem o dinamômetro, dispositivo utilizado 

para medir forças. 

Para calibrar o dinamômetro os alunos penduraram objetos de diferentes massas 

e, com o pincel, iam fazendo as marcações da escala. Para garantir que todos os grupos 

tivessem o dinamômetro calibrado na mesma unidade, todos utilizaram os mesmos 

procedimentos. Logo após que todos os grupos construíram o dinamômetro, expliquei 

que para entendermos os efeitos de uma força aplicada a um corpo é preciso conhecer 

dela: a sua intensidade, sua direção, seu sentido e o seu ponto de aplicação. Por isso, a 

força é considerada uma grandeza vetorial.  

Professora: O peso é uma força de campo. Ele atua no campo gravitacional de 

um corpo celeste. É por causa dessa força que o planeta terra puxa tudo na vertical e 

para baixo, com uma aceleração gravitacional ( ). Na terra, o valor da aceleração 

gravitacional g é, aproximadamente, 9,8m/s2.  

Após a explicação pedi para os alunos que fizessem medidas de diferentes 

objetos e ao saber sua massa calculassem o peso em Newton (N), registrando na tabela, 

como mostra a figura abaixo, usando a fórmula: . 

Apresentei, a seguir, o modelo para montagem desta tabela para os alunos 

poderem organizar melhor os dados obtidos. 

 

 
 
 
 

Os alunos se empenharam muito no desenvolvimento da atividade proposta, 

observei durante toda a aula o entusiasmo com que eles trabalhavam cada um exercendo 

Objetos Pesos( g) Pesos (N) 
   
   
   
   

Tabela 4.2: Modelo de tabela para registro dos objetos utilizados e seus respectivos pesos em Newton 
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o seu papel no grupo, podendo testar o dinamômetro que eles mesmos haviam 

construído. 

Segue abaixo uma das tabelas feita por um dos grupos de alunos que fizeram 

parte do estudo. 

 

A tabela mostra alguns objetos que os alunos utilizaram para encontrar o seu 

peso em Newton, utilizando o dinamômetro construído por eles. 

Logo em seguida falei sobre a terceira lei de Newton, chamada de Lei da ação e 

reação, iniciei perguntando aos alunos a seguinte questão: Uma mosca colide com o 

para-brisa de um ônibus que se move rapidamente. Qual dos dois sofre a ação de uma 

força de maior intensidade no impacto? 

Todos os Alunos: A mosca sofre maior impacto, por ser muito pequena em 

relação ao ônibus.  
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Quando disse para eles que os dois sofre o mesmo impacto alguns discordaram, 

então expliquei: 

 “Se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, este exerce sobre o corpo 

A uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário”.  

Podemos concluir com essa lei que, não existe ação sem reação, e que as forças 

sempre agem em pares.  

Seguindo a metodologia de instrução por colegas apliquei as questões abaixo:  

Questão 3 

Figura 4.6: Terceira questão apresentada utilizando o método IpC 

Que após ter lido, para a turma pedi que fosse marcado na tabela a alternativa 

correspondente a resposta correta. No momento que solicitei para levantarem o cartão, 

observei grande distribuição entre a alternativa A e B, daí pedi que discutissem o porquê 

das respostas escolhidas. 

A aluna 2: disse que marcou a alternativa B, pois o caminhão é maior que o 

automóvel, então a força maior seria exercida no automóvel. 

Aluno 4: marquei a alternativa A, pois acho que vai depender da velocidade 

dos dois. 

Aluno 1: Também acho que vai depender da velocidade. 

 Professora: Gente, esse exemplo fala da Lei da Ação e Reação; 

 Aluno 3: Então a resposta certa é a alternativa D. 
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Aluno 7: É mesmo! Lembra quando a professora falou da mosca colidindo com 

o para-brisa de um caminhão. 

Aluno 2: É mesmo! (risos). A professora falou que se um corpo aplicar uma 

força sobre outro, no caso da mosca com o para-brisa do carro, receberá deste uma 

força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. 

Aluno A: A alternativa certa é a D mesmo. 

Quando pedi para que levantassem os cartões novamente 100% responderam a 

alternativa D. Percebi que após ter dito que se tratava da lei da ação e reação acabaram 

entendendo a questão e chegando na resposta correta. 

Continuando a aula apresentei a questão abaixo: 

Questão 4 

 

Figura 4.7: Quarta questão apresentada utilizando o método IpC 

 

 Após ler a questão, pedi para que os alunos marcassem na tabela a alternativa 

correta. Depois de alguns instantes solicitei que levantassem os cartões e 100% 

marcaram na alternativa A. Perguntei por que haviam marcado a alternativa A. 

 Aluna 12: Professora eu usei aquela fórmula que a senhora explicou na aula 

passada,  = m  eu tinha anotado e estudei em casa. 

 Aluna 5: Eu também lembrei... 

 Aluno 1: Professora passe mais uma questão, eu estou gostando desse método é 

muito legal e divertido, estou aprendendo muito. 
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 Aluno 12: É mesmo, pelo menos todos participam ... 

 Depois de ouvir as discussões da turma, apresentei mais uma questão para a 

turma, já que eles estavam animados e com vontade de aprender.   

Questão 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8: Quinta questão apresentada utilizando o método IpC 

 Solicitei que os alunos observassem o diagrama e marcassem a alternativa que 

representasse as forças que atuam sobre a escada. Quando pedi para levantar os cartões 

observei que eles haviam marcado, porém não tinham certeza da resposta correta, pois 

as respostas estavão distribuídas entre as alternativas A e C. Então orientei que eles 

discutissem, passado alguns minutos, após todos terem marcado as resposta na tabela, 

levantaram o cartão indicando a reposta correta.  

7ª e 8ª AULAS: 19/05/15 – Terça feira  

Roldanas e Vantagens Mecânicas 

O objetivo destas aulas foi estudar as roldanas ou polias, pois são uma das mais 

antigas máquinas simples utilizadas pelo homem. A história relata que Arquimedes foi a 

primeira pessoa que construiu e usou um sistema de roldanas, assim ele podia deslocar 

grandes pesos exercendo pequenas forças. Para mostrar a eficiência deste dispositivo, 



35 

 

ele preparou uma espetacular demonstração experimental: um navio da frota real grega 

foi tirado da água, com grande esforço, por um grupo de soldados e colocado sobre a 

areia da praia. Ligando o sistema de roldanas ao navio, Arquimedes convidou o Rei 

Hieron para puxar a extremidade livre da corda, o qual conseguindo sozinho e sem 

grande esforço arrastar o navio sobre a areia, causando surpresa geral e fazendo 

aumentar ainda mais o prestígio de Arquimedes junto ao Rei. 

Para estas aulas foi exibido o episódio “Polias (Roldanas)” da série de animação 

“Assim que Funciona”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A seguir, pedi para que respondessem as seguintes perguntas: 

Professora: Qual a vantagem mecânica do sistema de polias? 

Aluna 8: no episódio percebi que os personagens estavam tentando encontrar uma 

forma de tirar leite dos mamutes e o sistema de polias ajudou. 

Aluna 3: Após ter assistido o filme percebi que o sistema de polias facilita a nossa vida 

quando queremos levantar algo que é muito pesado. 

Aluno 7: é muito interessante como o peso diminui.... 

Aluna 5: Será que diminui mesmo! 

Professora: Quando utilizamos o sistema de polias não é o peso que diminui e sim o 

esforço físico será menor, no episódio, por exemplo, ele mostra que se tivermos duas 

Figura 4.9 Episódio “Polias (Roldanas) da série “Assim que Funciona” 
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polias sendo uma fixa e outra móvel, poderíamos suspender um mamute com a metade 

da força. E quanto mais polias acoplar no sistema menor será o esforço físico.  

Professora: Quais aplicações das polias apresentadas no episódio? Você sabe onde 

podem ser encontrados mais exemplos da aplicação de polias? 

Aluno 1: O elevador também e movido através de um sistema de polias. 

Aluno 9: Outra aplicação mostrada no episódio foi na escada rolante. 

Aluna 10: E o guindaste também... 

Logo em seguida, expliquei que polia ou roldana é uma máquina simples 

constituída de uma roda leve e giratória em torno de um eixo central, com uma fenda ao 

longo da lateral do disco por onde se passa um fio leve, flexível e inextensível 

(conforme a figura abaixo).  

 

 

 

As polias podem ser: 

a) Polia fixa que tem seu eixo preso a um suporte rígido, que lhe permite apenas o 

movimento de rotação, impedindo qualquer translação. As forças agem nos 

extremos do fio. 

b) Polia móvel tem seu eixo livre, permitindo rotações e translações. Este tipo de 

polia é sustentado sobre o próprio fio e a força resistente (a ser superada ou 

equilibrada) é aplicada no eixo da polia, enquanto a força motora age no extremo 

livre do fio. 

Nas polias temos as seguintes forças: 

a) força motora (FM): que corresponde a força que se aplica à máquina. 

b) força resistente (FR): é a força a ser equilibrada ou superada pela força motora, 

podendo estar aplicada em um ponto diferente. 

Figura 4.10: Polias fixas 
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Por exemplo, é comum ver-se em construções um operário levantar um balde de 

um andar para outro puxando uma corda que passa por uma polia. A força motora é a 

força que o operário faz para puxar a corda e a força de resistência é o peso do conjunto 

(balde e seu conteúdo). 

A quantidade de energia que é transferida a um sistema para que o seu estado de 

repouso ou o módulo de sua velocidade seja alterado é chamado de trabalho. No 

exemplo do operário que levanta o balde através da corda que passa pela polia, a força 

motora exercida pelo operário realiza trabalho motor que é o quanto de energia que o 

operário transfere ao sistema e para a força resistente temos trabalho resistente, pois o 

peso do balde tem sentido contrário ao movimento.  

Na oportunidade os alunos disseram que não sabiam que os construtores 

utilizavam desse sistema para facilitar o trabalho motor. 

Quando se utiliza uma máquina o interesse é fazê-lo de modo que a força motora 

seja, de preferência, menor que a força resistente e com isso, define-se uma grandeza 

chamada de vantagem mecânica (Vm) de uma máquina que é a proporção entre os 

módulos da força resistente e da força motora aplicada. 

Vm = FR/FM 

A vantagem mecânica (Vm) exprime a existência ou não da redução de esforço, 

ou seja: 

· Vm = 1: não há nem vantagem nem desvantagem mecânica, isto é, não há 

redução nem acréscimo de esforço para equilibrar ou deslocar a força resistente. 

· Vm >1: que é a situação, obviamente, mais interessante, pois nesse caso a 

máquina reduz esforço. 

· Vm < 1: temos uma desvantagem mecânica neste caso não haverá interesse em 

se utilizar ou empregar a máquina. 

Em qualquer caso, o princípio da conservação do trabalho numa máquina continua 

sendo válido: 

Trabalho motor = trabalho resistente 
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Dessa forma, se a máquina permitir fazer economia de força (Vm > 1), o 

deslocamento da força motora deverá ser maior que o deslocamento sofrido pela força 

resistente, de modo que haja sempre igualdade entre o trabalho motor e o trabalho 

resistente. 

Polia Fixa 

A polia fixa tem seu eixo central fixo num suporte que é submetido por uma 

força T e em cada um dos extremos do fio são aplicadas a forças motora e resistente. 

No equilíbrio, a resultante das forças deve ser nula e a resultante dos momentos das 

forças também, portanto: 

FM = FR ; T = 2 FM = 2 FR e Vm = 1 

Polia Móvel Numa polia móvel o eixo central pode sofrer translação e os ramos 

dos fios podem estar em certas direções, tais como: 

a) Paralelas, isto é, quando as direções das forças motora e resistente forem 

paralelas temos: 

FM = 0,5 FR 

c) Formando um ângulo diferente de zero graus (não paralelos), então temos: 

FM = FR/2.cos(alfa) 

A Vantagem Mecânica nas Polias Móveis é dependente do ângulo(alfa) 

correspondente entre as direções das forças motora e resistente. Pode-se analisar a 

Vantagem Mecânica, então, através do conhecimento da variação do coseno do ângulo 

alfa. 

Em seguida, utilizei o kit experimental de roldanas. Pedi aos alunos que 

tentassem puxar determinado objeto, primeiro sem ajuda das roldanas. Após essa 

tentativa, solicitei que fizessem a mesma ação com um sistema de roldanas, acoplando 

roldanas pouco a pouco. Assim o aluno pode perceber o “peso” (massa) do objeto sendo 

distribuído e ficando cada vez mais “leve”. Para isto, os alunos utilizaram o 

dinamômetro construído na seção anterior, para verificar os valores das forças e se 

realmente existe alguma vantagem mecânica no sistema. 
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Logo após apresentei a questão abaixo e pedi para que os alunos marcassem na 

tabela a alternativa correta.  

Questão 6 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11: Sexta questão apresentada utilizando o método IpC 

Depois de alguns instantes solicitei que levantassem os cartões e houve uma 

distribuição de respostas. Solicitei que eles debatessem entre si as alternativas marcadas. 

Em seguida pedi que levantassem seus cartões e anotassem suas respostas na segunda 

coluna da ficha de respostas. Observei que depois das discussões a maioria entendeu 

que a relação das tensões da corda era a mesma tanto para figura a, quanto para figura b, 

marcando assim a alternativa A. 

 

4.2- Análise das respostas apresentadas no pré-teste e no pós-

teste: 

Utilizei um pré-teste e um pós-teste, para identificar conceitos espontâneos sobre 

as leis de Newton em alunos do ensino médio, e analisamos de maneira como os alunos 

compreendem essas leis a partir dos resultados.   

Foram oito questões objetivas. Abaixo, se encontra quatro questões e nossa 

análise acerca das respostas dadas pelos alunos no pré-teste e no pós-teste. 

 

1- Suponha que você esteja em cima de um skate em movimento e no meio do 

caminho seu skate colide com uma pedra. O que acontece com seu corpo? 

a) Fica em repouso 

b) Permanece em pé 

c) Permanece em movimento 

d) Permanece em cima do skate 
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Respostas Pré-teste % Pós-teste % 
Corretas 5 42% 9 75% 
Erradas 7 58% 3 25% 

Tabela 4.3Análise da questão, porcentagem de erros e acertos 

A questão acima apresenta o enunciado da primeira lei de Newton, lei da 

Inércia. No pré-teste 58% dos alunos erraram a questão evidenciando que para estes o 

entendimento não estava claro. Já no pós-teste quase todos os alunos conseguiram 

identificar a resposta correta. 

2-  Um caminhão e um automóvel colidem frontalmente, sobre qual deles atuará 

uma força mais intensa? 

a) No automóvel, pois possui maior massa. 

b) No Caminhão, pois possui maior massa. 

c) Tanto o automóvel como o caminhão atuará com uma força de mesma 

intensidade  

d) No automóvel, pois possui menor massa. 

Respostas Pré-teste % Pós-teste % 
Corretas 2 17% 9 75% 
Erradas 10 83% 3 25% 

 Tabela 4.4Análise da questão, porcentagem de erros e acertos 

 
 Pode-se perceber que todos os alunos tiveram dificuldade para entender as 

forças de ação e reação (direção, sentido e intensidade) ao responder o pré-teste. Para 

os alunos, em caso de corpos em contato movendo-se na mesma direção, o corpo de 

maior massa exerce a maior força. Após a aplicação da sequência didática pude 

perceber que houve uma compreensão satisfatória, pois a maioria acertou a questão. 

3- Um operário puxa, por uma das extremidades, uma corda grossa presa pela outra 

extremidade a um caixote depositado sobre uma mesa. Em suas mãos o operário 

sente uma força de reação à força que ele realiza. Essa força é exercida: 

a) Pela corda 

b) Pela mesa 

c) Pelo chão 

d) Pela terra 

e) Pelo caixote 
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Respostas Pré-teste % Pós-teste % 
Corretas 3 25% 8 67% 
Erradas 9 75% 4 33% 

 Tabela 4.5Análise da questão, porcentagem de erros e acertos 

 
 A questão acima apresenta um problema conceitual do dia-a-dia, que envolve a 

terceira lei de Newton, no qual está visível que os alunos tiveram melhor desempenho, 

após ter estudado o conteúdo. 

4-  Uma pedra gira em torno de um apoio fixo, presa por uma corda. Em um dado 

momento, corta-se a corda. Você então conclui que: 

a) a pedra se mantém em movimento circular. 

b) a pedra sai em linha reta, segundo a direção perpendicular à corda no instante do 

corte. 

c) a pedra sai em linha reta, segundo a direção da corda no instante do corte. 

d) a pedra para. 

e) a pedra não tem massa. 

Respostas Pré-teste % Pós-teste % 
Corretas 3 25% 11 92% 
Erradas 9 75% 1 8% 

Tabela 4.6 Análise da questão, porcentagem de erros e acertos. 

 
Gráfico 4.1: Gráfico comparativo do pré-teste e pós-teste 

 
Como utilizei a mesma avaliação no pré-teste e no pós-teste, optei para calcular 

o ganho normalizado da nossa sequência, proposto na literatura por Hake (1998), 
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definido como a diferença entre o percentual da resposta correta no pós – teste e do pré-

tese dividido pela diferença máxima entre os dois (100% menos o percentual de 

respostas corretas no pré-teste). O ganho é, portanto uma grandeza que varia entre 0 e 1. 

Comparei os resultados com: PIEKARZ, A. H.; SERBRENA, J. P. M.; RODBARD, M. 

G,; SOUZA, F. L.; PEREIRA, I. A. A.; LOTTIS, D. K. Adaptação e validação de um 

teste diagnóstico de concepções espontâneas em mecânica, aplicado no Colégio 

Estadual do Paraná, o qual observou uma diferença estatisticamente significativa nos 

ganhos normalizados obtido em cursos tradicionais (<<g>> = 0,23) e curso com 

envolvimento interativo (<<g>> = 0,48), concluindo que tais métodos são capazes de 

melhorar consideravelmente a eficácia do ensino de Física.  

Comparando os resultados obtidos no pré-teste e no pós-teste, com os resultados 

acima observei que houve evolução nos resultados, pois obtive (<<g>> = 0,72), como 

mostra a tabela abaixo. 

 

   

 

 

Pontuação Média 
(Pré-Teste) 

Pontuação Média 
(Pós-Teste) 

Ganho Médio 
Normalizado <g> 

 
21,9 

 
87,5 

 
0,83 

Tabela 4.7: Resultado das médias e do ganho normalizado 

Como mencionado acima esta metodologia produziu melhorias expressivas na 

aprendizagem ativa dos alunos 

4.3- Análise do questionário 

4.3.1- Questionário final aplicado aos alunos 

Terminando a coleta de dados foi distribuído aos alunos um questionário 

constituído por sete questões de resposta individuais, com objetivo de averiguar tópicos 
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que não foram possíveis com as filmagens e as observações das aulas. Dessa forma, os 

alunos tiveram a oportunidade de se expressarem livremente sobre o que acharam das 

atividades realizadas em sala. Vale ressaltar que as transcrições são exatas, não fiz 

correção ortográfica nem tão pouco reestruturei as respostas dadas por eles. 

Questão 1: Escreva de modo a expressa o que você achou da simulação do 

PhET desenvolvidas nas aulas? 

Verificou-se uma avaliação positiva por parte dos alunos referente à atividade 

desenvolvida em sala de aula com a simulação do PhET. Algumas respostas foram 

selecionadas aleatoriamente demonstrando a satisfação dos alunos com relação à prática 

desenvolvida. 

Aluno 1: achei muito bom, porque estimulou vários conhecimentos sobre o 

assunto. 

Aluna 2:achei ótimo, porque com esses tipos de esquema compreendemos 

melhor o assunto. 

Aluno 7: as atividades foram bem desenvolvidas de forma que entendêssemos 

o conteúdo. 

Aluno 4: foram bem legais porque essas simulações ajudaram bastante  no 

aprendizado. 

Questão 2: Marque o item que melhor representa a ajuda que as simulações do 

PhET o(a) ajudou na compreensão do conteúdo. Justifique? 

Relativamente sobre a ajuda da simulação do PhET, verificou-se uma amostra 

satisfatória de aprovação por parte dos alunos. Foram selecionadas aleatoriamente 

algumas respostas, mostrando que os alunos avaliaram como uma boa experiência, 

ajudando a compreender melhor o conteúdo, permitindo também a participação nas 

aulas. 

Aluno 4: as simulações ajudaram muito na compreensão do conteúdo. 

Aluna 5: ajudaram muito, porque no desenvolvimento do conteúdo não tinha 

só teoria. 

Aluno 9: Ajudou muito, na parte prática foi onde, conseguir suprir mais o 

assunto. 

Aluna 2: As simulações mostraram parte que mim ajudaram a entender o 

assunto. 

Questão 3: Marque o item que demonstra sua satisfação em relação as 

atividades experimentais apresentadas em sala. 
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Como esta questão consistia apenas em resposta fechada sobre a satisfação dos 

alunos, em relação atividades experimentais desenvolvidas nas aulas, verificou-se que 

100% deles expressaram resposta positiva. 

Questão 4: As aulas com as atividades experimentais permitiram compreender 

melhor o conteúdo desenvolvido em sala. Justifique? 

Quando os alunos foram questionados se as atividades realizadas em sala 

permitiram compreender melhor o conteúdo, 100% deles afirmaram que sim, alguns 

justificaram os motivos que possibilitaram tal compreensão. 

Aluna 2: as aulas práticas facilitam o entendimento do assunto. 

Aluna 3: as aulas praticas é uma das maneiras que existe de compreender 

melhor o assunto. 

Aluna 8: claro que sim, além de dinamizada e atrativas. 

Aluna 12: Sim, porque pudemos ver na prática o que aprendemos na teoria.  

Questão 5: Essas aulas te permitiram uma maior participação. Justifique? 

O modo como os alunos se expressaram, demonstra que a grade maioria afirma 

que houve participação dos alunos no desenvolvimento das atividades. Contudo, houve 

um que mencionou que por não está presente em todas as aulas dificultou um pouco a 

sua participação.  

Aluna 12: Sim, como a turma era menor, conseguimos participar mais e 

entender o que aconteceu. 

Aluno 7: Sim, porque foram divididas atividades em grupo, podendo ter varias 

opiniões.  

Aluna 10: mais ou menos....não estava presente em todas as aulas. 

Aluno 9: com certeza, por aprendi o conteúdo participando dos experimentos. 

Questão 6: Prefere que as aulas sejam conduzidas somente pelo o professor, 

sem a participação dos alunos. Justifique? 

O modo como os alunos se expressaram, deixou claro que a grande maioria 

prefere que as aulas sejam participativas entre professor e aluno. Algumas respostas 

foram selecionadas aleatoriamente.  

Aluna 2: com participação dos alunos as aulas ficam mais interativas e os 

alunos tendem a prestarem mais atenção.  

Aluna 10: os alunos devem participar no momento de tirar as duvidas. 
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Aluno 1: não, porque na lei do ensino o professor aprende com o aluno e o 

aluno com o professor, então é importante sim a participação do aluno. 

Aluno 9: mais ou menos...nem sempre, com a ajuda dos alunos conseguimos 

entender determinados assuntos. 

Questão 7: Durante as aulas você teve oportunidade de pergunta sobre as suas 

dúvidas ou expressar seu entendimento sobre o conteúdo desenvolvido. Justifique? 

Verificou-se uma amostra positiva com relação as perguntas realizadas pelos 

alunos para a professora, na qual alguns mencionam as aulas práticas como propicia o 

surgimento de duvidas.  

Aluna 2: sim, a professora tirava nossas dúvidas e nos deixava expressar o que 

entendíamos sobre o assunto. 

 Aluno 7: as aulas práticas foram atividades que surgiram mais dúvidas e foram 

tiradas todas elas. 

 Aluno 9: todas as dúvidas foram esclarecidas.  

 Aluno 1: com certeza, várias dúvidas foram tiradas através de perguntas sobre 

o conteúdo.    

Verificou-se uma diversidade de respostas por parte dos alunos sobre sua 

satisfação em relação às atividades experimentais desenvolvidas nas aulas. 

Após todos estes relatos posso acreditar que as estratégias de ensino adotadas 

no estudo das Leis de Newton foram válidas. Visto que de forma unânime os alunos 

aprovaram e disseram que esta sequência deve ser usada por outros professores. 
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Capítulo 5 

Conclusão 

 
Considero que o aluno é o personagem principal na busca pelo conhecimento e 

deve assumir seu papel no processo de ensino e aprendizagem. Para isso, o material 

didático deve ser claro e objetivo, proporcionando conhecimentos fundamentais com 

relação à compreensão dos problemas e de forma que possam intervir no contexto 

social, político e cultural em que eles são produzidos.  

A proposta apresentada neste trabalho não será única e imutável, pelo contrário, 

é uma sugestão de atividades a serem desenvolvidas, pois cada sala de aula tem suas 

características e particularidades. De modo geral, este trabalho proporcionou a 

verificação de como a maneira que é trabalhada os conteúdos em sala de aula influencia 

na compreensão que o aluno faz do conteúdo. Assim, a metodologia utilizada é fator 

importante, pois foi perceptível que utilizando os conhecimentos prévios e o cotidiano 

dos alunos, auxiliou-os na construção dos conceitos. Porém, quando simplesmente é 

reproduzido o material que os livros didáticos trazem, se prioriza a memorização. A 

opção de utilizar a fala dos alunos e a sua maneira de solucionar problemas, tornou as 

aulas de Física mais produtivas e dinâmicas. 

Com isso, deixo como produto final deste trabalho, no Apêndice A, a sequência 

didática aplicada que aborda as Leis de Newton e que contempla os registros e 

representações da língua natural, algébrico, tabela e gráficos. E este talvez venha a 

servir como instrumento para os professores do Ensino Médio. 

O Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física auxiliou bastante na 

minha formação e qualificação profissional, possibilitando o (re) pensar sobre a prática 

na sala de aula, tanto no que diz respeito às questões ligadas aos fundamentos da Física, 

quanto no que diz respeito às questões de resolução de problemas. Assim, o conjunto do 

trabalho desenvolvido neste curso gerou melhorias significativas no meu fazer 

pedagógico e abriu caminhos para a continuação de um trabalho reflexivo sobre a minha 

prática. 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA APRENDIZAGEM 

ATIVA DAS LEIS DE NEWTON 

Material do Professor 

 

1- Produto Educacional 

 
Esta dissertação tem o objetivo de oferecer uma proposta de ensino de Física 

para ser aplicada no 1º ano do Ensino Médio. As aulas devem acontecer de forma 

motivadora, participativa e dinâmica. A Física não pode mais ser ensinada da mesma 

forma em todas as turmas, usando apenas o quadro e o livro como instrumentos 

auxiliadores no processo de ensino. Devemos utilizar instrumentos que transformem a 

aula em um processo envolvente, no qual o aluno participe de forma ativa e perceba que 

a Física está extremamente presente na sua vida, no seu trabalho e na sociedade, através 

de exemplos e situações que façam essa “ponte” entre o conceito que ele aprende e o 

cotidiano. ´ 

Pensando nisso foi desenvolvida uma sequência didática para aprendizagem 

ativa das Leis de Newton, com uma metodologia centrada na aprendizagem e 

aplicabilidade de conceitos básicos exigindo que o estudante pense e reflita sobre ela, o 

que não ocorre em aula tradicional, em que ele desempenha o papel de ouvinte e faz 

anotações prejudicando a aprendizagem.  

Este estudo apresenta ainda o propósito de promover a aprendizagem ativa, 

efetivando a ancoragem entre o novo conhecimento ao conhecimento prévio do aluno, a 

partir do uso de recursos visuais e de diversos níveis de interatividade, buscando a 

participação ativa do aluno, a interação entre os próprios alunos e também entre os 

alunos e o professor. 

Para o desenvolvimento desta sequência utilizei o modelo de plano de aula 

disponível no portal do professor, usando alguns recursos educacionais como 

ferramenta facilitadora de ensino aprendizagem, a saber: 

1.1 Figura intitulada “Onde estão às forças?” extraída do livro GREF (1990). 

1.2 Uso de simulação do PhET disponível em:  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/legacy/forces-and-motion-basics 
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A principal ideia nesse caso é submeter os alunos a um roteiro estruturado que 

lhes possibilite investigar os fenômenos, explorando todo o potencial da simulação, 

questionar suas ideias e desenvolver os correspondentes modelos mentais. 

1.3 Episódio “Polias (Roldanas)” da série de animação “Assim que Funciona”. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VneicvJsftk .  

1.4 Método IpC (Instruções pelos Colegas), baseia-se no estímulo à discussão 

entre os estudantes, mediante a utilização de questões conceituais, é um método de 

ensino baseado no estudo prévio de materiais disponibilizados pelo professor e 

apresentação de questões conceituais, em sala de aula, para os alunos discutirem entre 

si. Sua meta principal é promover a aprendizagem dos conceitos fundamentais dos 

conteúdos em estudo, através da interação entre os estudantes. ARAUJO, I. S.; 

MAZUR, E. Instruções pelos Colegas e ensino sob medida: uma proposta para o 

engajamento do aluno no processo de ensino-aprendizagem de Física. Cad. Bras. Ens. 

Fís., v. 30, n. 2: p. 362-384, agosto, 2013. 

1.5 Livro texto (dos alunos).  

1.6 Kit de roldanas. 

A sequência didática foi dividia em quatro planos de aula, sendo que cada plano 

corresponde a duas aulas de 50 minutos cada.  

  



54 

Plano de Aula I 
Conteúdos trabalhados 

Tipos de Força 

Dados da aula 

O que o aluno poderá aprender com esta aula 

Ø Entender as interações por meio dos diferentes tipos de força;  

Ø Compreender os diferentes tipos de força. 

Duas aulas de 50 minutos 

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno. 

Velocidade, vetores, massa inercial, aceleração, quantidade de movimento. 

Estratégias e recursos da aula 

As estratégias utilizadas serão: 

Ø Oficina interativa; 

Ø Oficina conceitual; 

Ø Recurso áudio-visual. 

 

Momento 1: Forças, Interações e Movimento 

 

Aplique um pré-teste, (anexo 1) com o objetivo de saber as concepções 

alternativas dos alunos. Apresente a figura intitulada “Onde estão as forças?”. 

 

 
Figura 2: Onde estão as forças? (GREF, 1990) 

Em seguida fazer as seguintes questões motivadoras, sempre esperando que os 

alunos respondam antes de continuar a aula: 

· O que é força? 

· Quais os tipos de forças estão apresentados na figura? 
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Após os alunos terem debatido as perguntas acima, o professor deverá 

apresentar cenas da página anterior, dando “zoom” em alguns detalhes para observar 

mais de perto alguns exemplos. Fazendo perguntas aos alunos como mostra a seguir:  

                                                

 

Qual o tipo de força está atuando ente o homem e a                                                                          

prancha? Entre a moça e a cadeira? 

                                 

 

 Após a fala dos alunos o professor poderá ajudar no entendimento. Sabemos que 

para que as coisas não caiam é preciso segurá-las. Para levar a prancha o garoto faz 

força para cima. Da mesma forma, a cadeira sustenta a moça enquanto ela toma sol. E 

importante lembrar que em cada um desses casos há duas forças opostas, a força da 

gravidade, que puxa a moça e a prancha para baixo; e uma força para cima, de 

sustentação, que a mão do surfista faz na prancha e a cadeira faz na moça, conhecida 

como força normal. 

 Logo em seguida apresente mais uma figura, dando zoom para melhor 

compreensão,  perguntando aos alunos: 

                                 

                                   

  

                         Qual o tipo de força existente entre o casal? 

 

 

 

 

    Figura 3: Onde estão as forças? (GREF, 1990) 

 

Depois de ouvir os alunos o professor poderá reforçar suas respostas, explicando 

que a força que está atuando entre o casal é à força de atrito, que também pode 

representar uma interação entre objetos, no caso da moça deslizando sua mão no corpo 

               Figura 2: Onde estão as forças? (GREF, 1990) 

 



56 

do rapaz está exercendo sobre a mão uma força de atrito, pois quando apertamos uma 

superfície contra a outra é mais difícil ocorrer o deslizamento entre elas.  

Na oportunidade o professor poderá convidar os alunos para fazer uma 

experiência simples para verificar a força de atrito da seguinte forma:  

Encoste uma mão na outra e esfregue. Fácil, não? Agora aperte bem firmemente 

uma mão contra a outra e tente esfregá-las. Agora a situação mudou? Por quê?  

Continuando, chame atenção para afigura que tem dois homens, na qual um 

caminha na areia e o outro dentro da água, perguntando: 

 

                                                       Em que difere o caminhar desses dois homens? 

 

 

 

 

A partir das respostas dos alunos, pode ser dito que a água dificulta o 

movimento, é o que chamamos de força de resistência, como o atrito, à força de 

resistência é oposta ao sentido do movimento. 

Logo em seguida o professor deve chamar a atenção dos alunos para imagem do 

pássaro, pois muitos alunos têm duvidas quanto à força atuante sobre ele. 

 

Qual tipo de força que faz com que o pássaro se  

              mantenha no ar sem cair? 

 

  

Figura 4: Onde estão as forças? (GREF, 1990) 

 

Figura 5: Onde estão as forças? (GREF, 1990) 

 



57 

Para se segurar no ar o pássaro bate as asas e consegue com que o ar exerça uma 

força para cima, suficientemente grande para vencer a força da gravidade, o mesmo 

acontece no caso dos aviões, o movimento e o formato de suas asas acabam por criar 

uma força de sustentação, também chamada de empuxo dinâmico, ou seja, que depende 

de um movimento para surgir. 

Outra figura é a do garoto surfando, pergunte: 

                                     Qual o tipo de força é apresentada nesta figura. 

 

 

 

Depois que os alunos manifestarem seus conceitos, o professor pode argumentar 

dizendo que a água pode sustentar coisas, impedindo que elas afundem, essa interação 

da água com os objetos se dá no sentido oposto ao da gravidade através de uma força 

chamada de empuxo hidrostático. 

Chamando a atenção para a figura “Onde estão as forças?” mostre que a ideia de 

força está relacionada com a vida cotidiana de qualquer pessoa, ou seja, sempre que 

puxamos e empurramos um objeto dizemos que uma força está atuando sobre ele. 

Nesse momento é sugerido que o professor aplique questões conceituais, 

utilizando o método IpC (Instrução por Colegas). Para isso distribua os cartões (flash 

cards) e a tabela onde os alunos possam marcar sua resposta, antes e depois das 

discussões. Um modelo de tabela que pode ser utilizada é mostrado em seguida. Nele o 

professor pode ter controle do que o aluno marcou como resposta individual e como 

resposta em grupo, após a discussão. Essas marcações não poderão valer como 

avaliação dos alunos.  

 

 

 

 

Figura 6: Onde estão as forças? (GREF, 1990) 
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Tabela 
Aluno(a): 
1ª  1ª  
2ª  2ª  
3ª  3ª  
4ª  4ª  
5ª  5ª  
6ª  6ª  
7ª  7ª  
8ª  8ª  
9ª  9ª  
10ª  10ª  

Tabela.1: Modelo de tabela para registro das respostas da IpC, antes e depois das discussões 

Em seguida projete a seguinte questão, que tem como objetivo observar o 

entendimento dos alunos. 

Questão 1 

Considere o que ocorre quando você pula no ar. Qual das seguintes afirmações é a mais 

exata? 

(A) É a força de baixo para cima exercida pelo solo que empurra você para cima, 

mas essa força nunca pode exceder o seu peso. 

(B) Você é capaz de pular porque a Terra exerce uma força de baixo para cima 

sobre você que é mais forte do que a força de cima para baixo que você exerce 

sobre a Terra. 

(C) Como o solo é estacionário, ele não pode exercer a força de baixo para cima 

necessária para impulsionar você no ar. Em vez disso, são as forças internas dos 

seus músculos atuando sobre o seu próprio corpo que o impulsiona para o ar. 

(D) Quando você empurra o solo com uma força maior do que o seu peso, a 

superfície terrestre empurra de volta com o mesmo módulo de força e assim 

impele você no ar. 

(E) Quando você pula, a Terra exerce uma força F1 sobre você, e você exerce 

uma força F2 sobre a superfície terrestre. Você se desloca de baixo para cima 

porque F1 > F2.  
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Plano de Aula II 

Conteúdos trabalhados 

1ª Lei de Newton 

Dados da aula 

O que o aluno poderá aprender com esta aula 

· Identificar quando as forças são equilibradas ou desequilibrados.  

· Determinar a soma de forças (força resultante) em um objeto com mais de uma 

força sobre ele.  

· Prever o movimento de um objeto com força resultante zero.  

· Prever o sentido do movimento dada uma combinação de forças 

Duas aulas de 50 minutos 

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno 

          Conceito de força, peso de um objeto, medidas e unidades de comprimento e 
massa. 

Estratégias e recursos da aula 

As estratégias utilizadas serão: 

Ø Oficina interativa; 

Ø Oficina conceitual; 

Ø Recurso áudio-visual. 

Momento 2:  

Apresente aos alunos a simulação do PhET - Forças Movimentos: Noções 

Básicas no datashow ou se possível em um laboratório de informática de forma que os 

alunos possam ter acesso direto a simulação, na opção “Cabo de Guerra”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Simulação do PhET - Forças Movimentos: Noções Básicas; Fonte: (https://phet.colorado.edu/pt_BR/) 
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Usando a simulação, pergunte antes o que irá acontecer em cada situação abaixo, 

sempre esperando as respostas dos alunos antes de iniciar a simulação: 

Situação 1: Cabo de Guerra 

· Usando a mesma quantidade de bonecos iguais de cada lado, qual será a força 

resultante e o que acontecerá com o corpo? 

· Na situação anterior, retire um dos bonecos e depois o coloque de volta, 

pergunte aos alunos o que irá acontecer depois de iniciar o movimento? 

· Explore as forças no trabalho em um cabo de guerra ou ao empurrar uma 

geladeira, ou uma pessoa. Crie uma força aplicada e veja como ela faz mover 

objetos. Altere o atrito e veja como isso afeta o movimento dos objetos. 

 Nessa simulação podemos observar que depois de iniciado o movimento, 

mesmo que a soma das forças se torne nula, o corpo tende a mover-se em movimento 

retilíneo e uniforme (MRU). Enuncie a primeira lei de Newton.  

 

Em seguida projete a seguinte questão, que tem como objetivo de observar o 

entendimento da 1ª lei de Newton, utilize o método IpC (Instrução por Colegas) para 

responder como foi feito na aula anterior. 

Questão 2 

Suponha que você esteja em um carro viajando a velocidade vetorial constante quando 

repentinamente o motorista freia e você é “empurrado” para a frente. Este “empurrão”: 

(A) ocorreu devido a força aplicada em você pelo banco do carro; 

(B) pode ser explicado pelo princípio da inércia (1ª lei de Newton) 

 (C) foi uma consequência da lei de ação e reação (3ª lei de Newton); 

 (D) foi causado pela força de atrito nos freios do carro que atingem o passageiro 

de forma indireta;  
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Situação 2: Movimento                                                                                                                            

 Na opção movimento, peça aos alunos que coloque a caixa sobre o skate e 

pergunte:                                                 

                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Simulação do PhET - Forças Movimentos: Noções Básicas 
Fonte: (https://phet.colorado.edu/pt_BR/) 

· O que é necessário para colocar o corpo em movimento? 

· O que acontece com o corpo se as somas das forças são nulas? 

· Coloque dois ou três objetos sobre o skate e observe o que irá acontecer? 

· O que acontece quando a massa a ser empurrada sobre o skate aumenta?  

· Solicite aos alunos que tentem estimar a massa desconhecida (caixa de presente) 

usando os dados conhecidos (força, massa, velocidade inicial e final). 

Peça aos alunos que explore as forças atuantes quando você tenta empurrar um 

armário. Crie uma força aplicada e veja a força de atrito resultante e a força total 

atuando no armário. Gráficos mostram as forças, posição, velocidade e aceleração 

versus tempo.  

Em seguida projetar a questão conceitual 3, para que o aluno possa demonstrar 

seu entendimento a cerca do que foi explicado.  
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Questão 3 

Para que um carrinho de massa m adquira uma certa aceleração de módulo a é 

necessário que a força resultante tenha módulo F. Qual é o módulo da força resultante 

para um carrinho de massa 2m adquirir uma aceleração de módulo 3a? 

 (A) 6F      
 (B) 5F      
 (C) 3F     
 (D) 2F    
 (E) 1,5F  

Situação 3: Atrito  

· Na opção atrito escolha um dos objetos e tente empurrá-lo, observe o que irá 

acontecer. 

· Com os alunos ainda explorando a simulação, peça para mudarem o coeficiente 
de atrito e ver o que acontece. 

Em seguida mostre que o objeto só irá se mover quando a força aplicada for 

maior que o limite da força de atrito estático e, enquanto for menor, a força de atrito 

estático é igual â força aplicada; 

Logo após o entendimento do aluno aplique mais uma questão conceitual 

utilizando o método IpC. 

Questão 4   

 

 

 

 

 

Figura 9: Segunda questão apresentada utilizando o método IpC 
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No final da aula aplique a atividade I, para observar o entendimento do conteúdo 

por parte dos alunos. 

Atividade I 
 

1) Para manter um corpo em movimento, é necessário à ação contínua de uma força 

sobre ele?. 

2) É correto afirmar que os planetas mantêm seus movimentos orbitais por inércia?  

3) Explique por que um passageiro sem sinto de segurança é arremessado para frente 

quando o carro freia bruscamente. 

4) O que é inércia? 

5) Fale um pouco da primeira Lei de Newton. 

6) O que acontece com um corpo se não houver forças aplicadas nele? 

7) Um ônibus estava em movimento retilíneo e uniforme. Um passageiro que lia seu 

jornal sem se segurar levou um tombo quando o ônibus fez uma curva. Explique por 

quê. 
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Plano de Aula III 

Conteúdos trabalhados 

Medindo Força 

Dados da aula 

O que o aluno poderá aprender com esta aula 

· Montar um dinamômetro. 

· Usar uma mola para medir força de acordo com a lei de Hooke. 

· Avaliar o funcionamento do dinamômetro. 

Duas aulas de 50 minutos 

Estratégias e recursos da aula 

As estratégias utilizadas serão: 

Ø Oficina conceitual; 

Ø Recurso áudio-visual; 

Ø Construção do dinamômetro. 

Momento 3: Medindo Forças 

No primeiro momento o professor deverá explicar para os alunos: 

· Os efeitos de uma força aplicada; 

· O que é um dinamômetro, para que serve e qual a sua unidade de medida.  

Em seguida forme grupos de três ou quatro alunos e peça para que eles montem 

um dinamômetro, para isso o professor deverá disponibilizar os materiais necessários e 

um roteiro a ser seguido pelos alunos. 
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Atividade II 

Objetivo 

Construir um instrumento destinado a medir forças. 

Introdução 

 Os dinamômetros em geral são conhecidos balança de peixeiro, elas constam em 

geral de uma caixa metálica que contém no seu interior uma mola presa. Na outra 

extremidade da mola existe um gancho que sai para parte exterior da caixa. É neste 

gancho que são colocados os pesos a serem medidos. Na parte superior da caixa existe 

um outro gancho ou aro que serve para segurarmos o dinamômetro. Para sabermos qual 

o valor do peso a ser medido existe um índice que também está preso a mola. Ver figura 

abaixo. 

 

Material  

· Um elástico; 

· Um canudo sachê transparente de 8 mm; 

· Um canudo transparente de 5 mm; 

· Dois clipes 

· Tesoura; 

· Marcador permanente; 

· Grampeador; 

Figura 10: Materiais utilizados 

Figura 11: Dinamômetro construído pelos alunos 
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· Alicate. 

Montagem do Experimento 

 Corte com a tesoura 7 cm do canudo de 5 mm, com o grampeador grampeie o 

elástico como mostra a figura 10. 

 Em seguida coloque o canudo de 5 mm, já grampeado com o elástico, dentro do 

canudo de 8 mm, como mostra a figura 11. 

 Pegue um dos clipes e abra uma da sua extremidade e perfure o canudo de modo 

que o elástico fique preso no clipe como ilustrado na figura 2 desse manual. Corte um 

pedaço do outro clipe e perfure a outra extremidade do canudo que está na parte interna 

e ajeite-o de forma a ficar como um gancho que servirá para pendurar as massas. 

Atividade III 

Após terem construído o dinamômetro, os alunos deverão medir o “peso” de 

alguns objetos em gramas e transformá-lo em Newton, registrando na tabela abaixo.  

 

 

 

 

Tabela 2: Modelo de tabela para registro dos objetos utilizados e seus respectivos pesos em Newton 

Depois que os alunos montarem o dinamômetro o professor deverá orientá-los a 

calibrá-lo. Para calibrar o dinamômetro os alunos devem pendurar objetos de diferentes 

massas e, com o pincel, fazer as marcações da escala. Para garantir que todos os grupos 

tenham o dinamômetro calibrado na mesma unidade, todos devem utilizar os mesmos 

procedimentos.  

Após a explicação, peça para os alunos que façam medidas de diferentes objetos 

e ao saber sua massa calculem o peso em Newton (N), registrando na tabela, como 

mostra a figura abaixo, usando a fórmula: . 

A seguir, o modelo para montagem desta tabela para os alunos poderem 

organizar melhor os dados obtidos. 

          

Objeto Massa ( g) Peso (N) 
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Aplique então questões utilizando o método IpC, de forma a permitir que os 

alunos discutam suas respostas escolhidas para chegarem a resposta correta. 

 

Questão 5 

Considerando as cordas da figura abaixo com massas desprezíveis e as forças que agem 

no sistema como T1, força de tração na corda 1; T2 , força de tração na corda 2; PA, peso 

do bloco A e PB, peso do bloco B. Qual é a sequência correta que representa a 

intensidade das forças que atuam no sistema de forma decrescente de intensidade, se mA 

< mB?  

A) T1 > PA >PB > T2  

B) T1 > T2 >PB > PA  

C) T2 > PB >PA > T1  

D) T1> PB >T2 > PA 

E) T1> PB =T2 > PA 
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Questão 6 

Na figura a seguir, uma escada homogênea com peso Pe e comprimento L está apoiada 

contra uma parede lisa (com atrito desprezível). Um bombeiro com peso Pb sobe pela 

escada até uma distância x. O coeficiente de atrito entre a escada e o solo é µ. Qual 

diagrama representa corretamente as forças que atuam sobre a escada? (N é a normal e 

Fb é a força que atua na base da escada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pb 

N 

Pe 

Fb 

Pb 

N 

Pe 

Fb 

Pb 

N 

Pe 

Fb 

Pb 

N 

Pe 
Fb 

A) B) 

C) 
D) 
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Plano de Aula IV 

 

Conteúdos trabalhados 

Sistema de Polias 

Dados da aula 

O que o aluno poderá aprender com esta aula 

A relação entre a quantidade de força aplicada necessária 

Duas aulas de 50 minutos 

Conhecimentos prévios trabalhados pelo professor com o aluno. 

1ª Lei de Newton; 2ª Lei de Newton; 3ª Lei de Newton. 

Estratégias e recursos da aula 

As estratégias utilizadas serão: 

Ø Oficina conceitual; 

Ø Recurso áudio-visual; 

Ø  

Momento 4: Roldanas e Vantagens Mecânicas 

 O professor poderá iniciar a aula falando sobre a história de Arquimedes. Em 

seguida exiba o episódio “Polias (Roldanas)” da série de animação “Assim que 

Funciona”, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VneicvJsftk 

 
Figura 10: Polias (Roldanas) 

A seguir, peça para que respondam as seguintes perguntas: 

· Qual a vantagem mecânica do sistema de polias? 

· Quais aplicações das polias apresentadas no episódio? Você sabe onde podem 

ser encontrados mais exemplos da aplicação de polias? 
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Logo após, explique o que é polia ou roldana, quais os tipos de polias e as forças 

atuantes. 

Por exemplo, é comum ver-se em construções um operário levantar um balde de um 

andar para outro puxando uma corda que passa por uma polia. A força motora é a força 

que o operário faz para puxar a corda e a força de resistência é o peso do conjunto 

(balde e seu conteúdo). 

A quantidade de energia que é transferida a um sistema para que o seu estado de 

repouso, ou o módulo de sua velocidade, seja alterado é chamado de trabalho. No 

exemplo do operário que levanta o balde através da corda que passa pela polia, a força 

motora exercida pelo operário realiza trabalho motor que é o quanto de energia que o 

operário transfere ao sistema e para a força resistente temos trabalho resistente, pois o 

peso do balde tem sentido contrário ao movimento. 

Logo após o professor deverá explicar a vantagem mecânica no sistema de polias e 

como pode ser calculada. 

Em seguida, utilize um kit experimental de roldanas, fazendo os seguintes 

procedimentos. 

Inicialmente prenda o suporte na lateral da mesa e um pino próximo ao topo dele. 

Pendure o dinamômetro no pino. Passe um cordão por uma das roldanas e engate as 

alças dele no gancho do dinamômetro. Pendure as massas na alça da roldana e leia o 

valor da força indicada no dinamômetro. Que força indicará este, se uma das alças do 

cordão for levada para o pino? Verifique. Como você explica a redução da força 

indicada no dinamômetro se o peso suspenso é o mesmo de antes? Assim o aluno verá o 

“peso” (massa) do objeto sendo distribuído e ficando cada vez mais leve. Para isto, 

sugira que os alunos utilizem o dinamômetro construído na seção anterior para verificar 

os valores das forças e se realmente existe alguma vantagem mecânica no sistema. 

A expressão abaixo é valida para n polias móveis com n = 1, 2, 3,... 

 

            
 

 

F pessoa  =   P bloco  

                           2
n
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Logo após aplique questões utilizando Instrução por Colegas, para que os alunos 

possam interagir.  

Questão 7 

Considerando as polias e cordas com massas desprezíveis, podemos afirmar que a 

relação entre as tensões nas cordas das figuras (a) e (b) é: 

A) T(a) = T(b)  

B) T(a) > T(b)  

C) T(a) < T(b)  

D) as tensões são nulas. 

Questão 8 

Considere uma pessoa em pé num elevador que se acelera para cima. A força normal N 

exercida pelo piso do elevador na pessoa é:  

(A) menor do que o peso da pessoa 

(B) idêntico ao  peso da pessoa 

(C) maior do que o peso da pessoa 

(D) nula 

 

No final da aula aplique a atividade IV. 
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Atividade IV 

 

1 - Uma pessoa necessita erguer uma tora de madeira pesando 400 kgf a uma 

altura de 5,0 metros. No local e no momento ele dispõe de cordas resistentes e de várias 

roldanas, mas apenas uma pessoa para puxar a corda e outra para amparar a tora quando 

chegar à altura desejada. O esforço máximo que a pessoa que puxa a corda é capaz de 

fazer é aproximadamente 50 kgf. Qual o menor número de roldanas móveis necessário 

para efetuar esta operação?  
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QUESTIONÁRIO DO PRÉ E PÓS-TESTE 
 
 
 
 
SÉRIE:_________     IDADE:___________                          DATA:___/___/___ 
 

 
1- Você encontrou duas caixas, A e B, que são do mesmo tamanho e parecem ser do 
mesmo material. Após empurrar as duas caixas com a mesma força, você observa que a caixa A 
vai mais longe do que a caixa B. Disso você pode concluir que: 

a) As caixas são realmente idênticas. 
b) A caixa A está vazia. 
c) A caixa B está vazia. 
d) É preciso abrir as caixas para chegar a alguma conclusão. 

 
2- Suponha que você esteja em cima de um skate em movimento e no meio do caminho 
seu skate colide com uma pedra. O que aconteceria com seu corpo? 

e) Fica em repouso 
f) Permanece em pé 
g) Permanece em movimento 
h) Permanece em cima do skate 

 
3- Suponha que você esteja andando de bicicleta e precise frear. Ao frear o que acontece com 

seu corpo? 
a) Fica parado 
b) Uma força joga seu corpo para frente e outra para trás 
c) Tende a continuar o movimento 
d) Fica parado e depois se move 

 
4- Um caminhão e um automóvel colidem frontalmente, sobre qual deles atuará uma força 

mais intensa? 
e) No automóvel, pois possui maior massa. 
f) No Caminhão, pois possui maior massa. 
g) Tanto o automóvel como o caminhão atuará com uma força de mesma intensidade  
h) No carro, pois possui menor massa. 

 
5-  Você empurra um carro pesado com as mãos, mas ele não se move. Nesse caso o carro: 

a) Empurra você de volta com uma força igual e oposta. 
b) Empurra você de volta com uma força maior e oposta.  
c) Empurra você de volta com uma força menor e oposta. 
d) Não faz absolutamente nada. 

 
6- Um operário puxa, por uma das extremidades, uma corda grossa presa pela outra 

extremidade a um caixote depositado sobre uma mesa. Em suas mãos o operário sente uma 
força de reação à força que ele realiza. Essa força é exercida: 
f) Pela corda 
g) Pela mesa 
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h) Pelo chão 
i) Pela terra 
j) Pelo caixote. 

 
7- Você empurra um carro pesado com as mãos e ele se move com velocidade constante. 

Nesse caso o carro: 
a) Empurra você de volta com uma força igual e oposta. 
b) Empurra você de volta com uma força maior e oposta. 
c) Empurra você de volta com uma força menor e oposta. 
d) Não faz absolutamente nada. 
 

8- Uma pedra gira em torno de um apoio fixo, presa por uma corda. Em um dado momento, 

corta-se a corda. Você então conclui que: 

f) a pedra se mantém em movimento circular. 

g) a pedra sai em linha reta, segundo a direção perpendicular à corda no instante do corte. 

h) a pedra sai em linha reta, segundo a direção da corda no instante do corte. 

i) a pedra pára. 

j) a pedra não tem massa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


