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RESUMO: O presente artigo visa relatar e analisar uma experiência de ensino contextualizando o ensino
do lançamento de projéteis com a prática desportiva, ocorrida na Universidade Federal Rural de
Pernambuco – UFRPE, no âmbito do Curso de Licenciatura em Educação Física, durante as aulas da
disciplina de Biofísica. A experiência partiu de uma proposta de aula teórica sobre o lançamento de
projéteis contextualizando com uma prática desportiva do lançamento de dardos. Esta prática proporciona
um cenário mais descontraído de construção do conhecimento e mais significativo para prática do
educador físico. A análise dos dados de pesquisa permitiu a observação que a experiência da aula
teórico-prática contextualizando o ensino da Física com exemplos de atividades esportivas, pode ser uma
prática de ensino adequada no processo ensino-aprendizagem de conceitos físicos para educadores físicos.

Palavras-Chaves: Lançamento de projéteis, Contextualização, Educação Física, Lançamento Oblíquo,
Ensino de Física.

ABSTRACT: This article aims to describe and analyze a teaching experience contextualizing the teaching
of launching projectiles with the sport, held at the Federal Rural University of Pernambuco - UFRPE within
the Bachelor of Physical Education classes during the course of Biophysics . The experience left a proposed
lecture about launching projectiles with a contextualising sport launch darts. This practice provides a more
relaxed construction of knowledge and practice more meaningful to the physician. The analysis of the
survey data allowed the observation that the experience of practical class contextualizing the teaching of
physics with examples of sports activities, can be an appropriate teaching practice in the teaching and
learning of physics concepts for physical educators.

Key Words: Launching projectiles, Context, Physical Education, Launch Slanted, Physics Teaching.

1. Introdução

A disciplina de Biofísica no curso de Licenciatura em Educação Física da UFRPE é ministrada no 3º período
do curso, com carga horária de 60 horas. É compreendida como uma parte do curso intitulada: Formação
Ampliada, com dimensões do conhecimento biológico do ser humano (BRASIL, 2010). Mais do que uma
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mera disciplina de formação inicial, a Biofísica tem uma relação estreita com os princípios da educação
física, além de ser uma de suas grandes áreas de pesquisa na atualidade. Uma nova tendência de
pesquisa na área de Educação Física, tem como proposta superar as concepções de corpo humano como
algo puramente biológico, através da valorização de outras dimensões humanas (ROSA & LETÃ, 2010).

De fato, algumas destas novas tendências vêm colaborando para a superação de uma visão distorcida que
concebe a Educação Física dissociada da realidade do mundo (DUCKUR, 2004). Trazendo uma nova
perspectiva de integração sócio/científico/cultural para a formação e autocrítica entre educadores físicos.

O papel do lançamento oblíquo na educação física não se reduz a conhecimentos físicos básicos dos alunos
apenas como obrigação didática a ser cumprida, porém trata-se de um conjunto de conceitos que está
totalmente integrado a Educação Física. A apropriação e evolução conceitual destes conteúdos tende a ser
uma ferramenta importantíssima na compreensão do comportamento do corpo humano durante a prática
da educação física, em exercícios tais como salto a distância, princípios do tiro ao alvo, alcances máximos
em esportes como arremessos de peso, martelo, dardos, disco, entre outras possíveis aplicações e
contextualizações diretas na área.

O objetivo desta pesquisa foi investigar se uma oficina teórico-prática, contextualizando o ensino da Física
com exemplos de atividades esportivas, é uma prática de ensino eficiente no processo
ensino-aprendizagem de conceitos físicos no curso de Educação Física.

2. Revisão de Literatura

2.1. Metodologias inovadoras para o Ensino Superior:

A educação do país, assim como em todo o mundo, está sendo questionado a todo o momento. Com as
mudanças sociais e larga acessibilidade as informações e tecnologias pela sociedade, o perfil e os
interesses dos alunos da atualidade vêm mudando rapidamente. Podemos concordar que passamos por
um momento de transformações e que novos pensamentos e filosofias vêm sendo discutidos no campo do
ensino de forma expressiva. Para Libâneo e Pimenta (1999) essas tais transformações nas concepções
ensino e nas formas de construção do conhecimento, tendem a resultar na necessidade de se repensar a
intervenção pedagógico-didática na prática do professor. E é nesta perspectiva que inicia nossa
compreensão e atitude.

O ensino superior e a formação de professores no Brasil sofrem com grandes desafios que estão sendo
impostos. Entendemos que estamos numa nova era, em um momento de repensar e tomar atitudes em
nossa sala de aula para melhor formar os futuros professores do país. Segundo Severino (2009, P. 254) as
mudanças na esfera de formação de professores é um desafio para as universidades brasileiras, é preciso
“rever com criticidade, criatividade e competência, sua relação com o conhecimento, tratando-o como
processo e não como produto, equacionando-o como mediação da educação e esta, como mediação da
cidadania e da democracia”. Um dos pontos importantes para esta mudança em sala de aula é trabalhar a
contextualização.

Há um grande consenso entre pesquisadores da área de ensino sobre a importância de contextualizar.
Contextualizar significa mesclar as informações sobre determinado conteúdo, tanto do ponto de vista
científico, quanto social e as questões do dia-a-dia. Vários documentos oficiais de nível médio e superior
sugerem um trabalho contextualizado, associando a ele, um conhecimento mais abrangente como
podemos perceber nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). Nos PCN a legislação assume que o
processo ensino-aprendizagem ocorra através de “conhecimentos práticos, contextualizados, que
respondam às necessidades da vida contemporânea, e o desenvolvimento de conhecimentos mais amplos
e abstratos, que correspondam a uma cultura geral e a uma visão de mundo” contextualizada a realidade
dos alunos (Brasil, 1999, p. 207).

Uma necessidade que os alunos de todos os níveis de ensino vêm trazendo para a sala de aula, trata da

Pág.2/8



curiosidade de conhecer o mundo e de se conhecer de forma mais profunda. Atualmente os indivíduos
desejam saber as aplicações daquele conteúdo, onde eles estão presentes, e principalmente, no que ele
pode acrescentar em suas vidas. É uma necessidade de associação entre os temas escolares e a realidade
extra-escolar. Esta questão é fortemente emergente no século XXI, faz da contextualização uma forte
aliada na construção de conhecimento.

Segundo Da Silva & Marcondes (2010), com a contextualização presente nas práticas em sala de aula,
privilegiando os contextos dos indivíduos “com aspectos políticos, econômicos e ambientais, fundamentado
em conhecimentos das ciências e tecnologia, é fundamental para desenvolver um ensino que venha a
contribuir para a formação de um aluno crítico, atuante e sempre que possível transformador de sua
realidade desfavorável” (p. 6). Foi nesta compreensão de inserção de contextos em sala de aula que
planejamos nossa atividade.

Também concordamos que outra inovação discutida e válida na formação de professores, perpassa a
autocrítica com relação as suas práticas. Segundo Alarcão (2001, p. 6) desde a década de 30, surge uma
especulação com relação à formação de professores que estudam, analisam, criticam e inovam suas
práticas, associando a essa característica, o rótulo de professor-investigador, e para a autora, “ser
professor-investigador é ser capaz de se organizar para, diante uma situação problemática, se questionar
intencional e sistematicamente com vista à sua compreensão e posterior solução”. Neste contexto, o novo
professor, é instigado a adquirir um espírito de investigação e pesquisa, e também segundo as autoras, se
aprende a investigar, investigando.

Os trabalhos realizados nas universidades do país, que incentivam os alunos ao desenvolvimento
individualizado, é algo bastante válido, e trouxe resultados positivos até os dias de hoje. Porém, é
deixando de lado a oportunidade que os alunos troquem conhecimento, se contradigam e debatam sobre
os temas pertinentes. Para Imbernóm (2012, P. 49) este modelo solitário é eficaz mais incompleto, é
necessário que todos os alunos sejam ativos e participantes no aprendizado de todos. “Compartilhar as
experiências de aprendizagem é uma boa maneira de aprender”.

Para a “nova” universidade que se instala para os “novos” alunos, os “novos” professores precisam, antes
de tudo, perceber o cenário de mudanças e seguir em busca de melhorias nas suas práticas. Os
professores precisam ser mediadores de conhecimento, pois só a transmissão de informações, a tecnologia
já se encarrega. Esta foi à perspectiva da oficina proposta em nossa pesquisa.

2.2. Noções sobre Lançamento de projéteis:

Lançamento de projéteis refere-se aos movimentos descritos por corpos lançados no campo gravitacional.
O vetor velocidade dos projéteis pode ser decompostos em dois componentes um na direção vertical e
outro na direção horizontal. Este lançamento é um movimento em duas dimensões (x,y). O ângulo de
lançamento (θ) é o ângulo formado entre a direção do lançamento e o eixo horizontal. Como se trata de
um arremesso, este movimento dispõe de uma velocidade inicial (V0) diferente de zero.

No passado, antes de Galileu e Newton, se acreditava que a trajetória descrita por um projétil era uma
trajetória retilínea. Partindo de estudos e medições, estes dois estudiosos, contribuíram para a noção da
física estabelecida até hoje, de que a trajetória descrita por um projétil que está sob a ação da força da
gravidade e é parabólica (JASTES et al., 2010). A trajetória descreve uma parábola no plano XY e o
movimento no eixo horizontal (direção x) é retilíneo e uniforme, enquanto o movimento no eixo vertical é
um movimento retilíneo e uniformemente variado, visto que sofre a influencia da aceleração da gravidade
(g).

Com base nas considerações acima, o alcance (A) que um projétil pode atingir pode ser calculado pela
expressão: A = (V0

2sen 2 )/g . A altura que um projétil pode atingir é calculada pela equação: H = (V0
2

sen2 )/2g. A altura pode também ser expressa em função do alcance como segue:
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H= A/2. tg Θ – 5.[(A/2)/(V0.cosΘ)]

Sendo, V0= √(10.A)/(sen 2Θ), A o alcance, θ é o ângulo de lançamento e Vo é a velocidade inicial do

lançamento do projétil.

A medida do alcance deve ser feita no mesmo nível (altura) de lançamento. Ou seja, se o corpo for atirado
do chão, é no chão que devemos medir o alcance. Devido a esta peculiaridade, ângulos um pouco mais
rasos que o de 45º podem ter uma alcance maior, devido ao modo “esticado” que o projétil vai finalizar
sua trajetória após o nível padrão (HALLIDAY, RESNICK & WALKER, 2013), neste exemplo, o nível do
chão.

A trajetória descrita por um corpo após ser lançado obliquamente pode ser percebida no nosso cotidiano
de maneira corriqueira. Vários objetos e coisas, no dia-a-dia, seguem o modelo e regras físicas para
objetos lançados obliquamente. Nos esportes, este tipo de movimento está presente em várias
modalidades como nos arremessos e chutes com bolas, martelos, discos, tiros, e até no corpo de um
atleta durante um salto a distância. Inúmeras são as aplicações deste conhecimento, utilizados hoje nos
desportos para o aperfeiçoamento e melhor compreensão dos fenômenos na Educação Física.

É bastante comum em todos os esportes a necessidade de atingir recordes cada vez mais expressivos.
Quando tratamos de esportes que exigem alto valor de alcance dos projéteis, como nos lançamentos de
dardos, martelos, discos e pesos é fundamental a compreensão dos fundamentos da física para a
criação/aprimoramento de suas técnicas. No pólo aquático, golfe, futebol, basquete, voleibol, handebol,
entre outros esportes, a necessidade é de precisão nos arremessos. E mais uma vez, o conhecimento físico
pode subsidiar a inovação nos métodos de trabalho.

Segundo Santos, Carvalho & Afonso (2010, P. 29) em seu trabalho sobre a relação da física com o recorde
na modalidade de arremesso de peso, assumem que é “possível utilizar os conhecimentos teóricos sobre
projéteis para um estudo aprofundado de uma situação real como é o lançamento do peso”, além disso, os
autores questionaram a dificuldade da superação do atual recorde na modalidade, e admitem que
provavelmente esta falta de melhorias está relacionado com a falta de pensamento físico entre atletas e
treinadores. E foi nesta perspectiva de ensino contextualizado e aplicável que nossos estudos foram
formulados.

3. Passos Metodológicos:

A pesquisa em questão se deu no âmbito do Departamento de Educação Física (DEF) da Universidade
Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). A equipe de pesquisadores foi estabelecida pelo professor da
disciplina de Biofísica do departamento em colaboração com dois mestrandos alunos da UFRPE.

Inicialmente os alunos da graduação foram incentivados a comparecer na quadra poliesportiva da
universidade, munidos de uma pistola de mola, dardos de plástico, tintas (para marcar os alcances), trena
(para medir o alcance) e de um transferidor descrito em papel (para ajustar os ângulos de arremesso). A
pesquisa iniciou-se de forma investigativa, sem apresentar a priori todas as informações sobre o tema,
deixando o ambiente propício a descobertas e a observações. Pensamos a atividade para que ela
acontecesse de forma investigativa, afinada com as idéias construtivistas da educação. Cremos na ideia
que “é reconhecido como um processo investigativo de ensino, quando o aluno vai a campo para pesquisar
e levantar dados para o estudo de um tema (KASSEBOEHMER A. C.; & FERREIRA, 2013)”.

O protocolo proposto ao aluno foi atirar dardos com uma pistola, alterando os ângulos de arremesso
(utilizando para isto o painel com os ângulos). Para melhor precisar os alcances atingidos, os dardos foram
marcados com tinta e, em seguida, medidos os alcances com uma trena. Após a medição e anotação dos
dados da atividade, os alunos foram encaminhados à sala de aula onde deveriam discutir um pouco sobre
o lançamento. Em seguida, os alunos foram indicados a responder duas perguntas sobre lançamento de
projéteis e, estas perguntas, fizeram parte de um de nossos métodos avaliativos. Abaixo as questões:
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1ª - Quando uma bola é arremessada obliquamente qual o movimento que ela descreve num plano
cartesiano

2ª - Intuitivamente qual a relação entre o ângulo de lançamento de um projétil e a altura por ele
alcançada

A seguir foi ministrada uma aula expositiva, abrangendo o conteúdo de lançamento de projéteis e suas
relações com os esportes. Baseada nos diálogos ocorridos após a parte experimental da atividade. Ou
seja, baseado nos questionamentos dos alunos, foi pensada a proposta de aula que contemplasse as
principais indagações dos estudantes.

Após a aula ministrada, a equipe docente pensou um modo consistente de obter o feedback de toda a
experiência com a turma, e para isto, utilizou como inspiração a Sequência Didática Interativa – SDI
(OLIVEIRA, 2013). Em resumo, a SDI é uma proposta didática/metodológica do que consiste tanto em um
processo de aprendizagem, quanto avaliativo, como a própria autora sugere que se trata de “um processo
de construção e reconstrução de conceitos” (p. 58). Há uma sequência de atividades predefinidas para a
utilização desta metodologia. Em geral a autora sugere as seguintes etapas:

- Definição do tema pela equipe (Professor delimita tema para abordar em sala);

- Os alunos deve se dividir em grupos e cada grupo deve montar uma definição para tal conceito
trabalhado.

-Um novo grupo é formado na sala, contendo agora, apenas um represente de cada equipe anterior (um
porta-voz da equipe).

- Este novo grupo tem como objetivo, utilizando todas as definições formadas nos grupos anteriores
isoladamente, consolidar um consenso para a construção de uma definição geral para toda a turma.

Durante o processo do SDI deve haver debates entre os estudantes, todos devem colocar seus pontos de
vista e procurar compreender o do outro, para assim, formar uma resposta única que representará toda a
sala de aula. Em resumo, o SDI tem a perspectiva de aproximar respostas semelhantes, interpretar as
convergências, relevar as divergências e buscar compreender a realidade dentro do contexto estudado.
Este modelo inspirou nossos passos metodológicos, e a parte onde a turma entra encontra o consenso
sobre determinado conteúdo, foi nossa outra maneira de avaliar nossa a proposta de trabalho
contextualizado.

4. Resultados e Discussão:

4.1. Da atividade prática:

Enquanto os tiros eram disparados, os alunos indagavam: “Nossa como este foi alto”, “Olha aonde este
chegou, foi mais longe... qual foi o ângulo”, “Vamos atirar mais uma vez com este ângulo para certificar”.
Foi percebido o poder de investigação e participação de uma atividade prática, que conseguia envolver os
alunos, sem uma interferência forte do professor.

Muitos questionamentos foram feitos pelos alunos durante a atividade e inclusive o questionamento de que
aquela trajetória descrita pelo dardo era semelhante à de uma bola de basquetebol quando arremessada.
Preocupamo-nos em não explicar todas as informações científicas de uma só vez, para que eles fossem
discutindo entre eles e construindo conceitos de forma participativa e integrada, porém, buscamos mediar
opiniões desconectadas com a realidade aceita pela comunidade científica.

Os alunos anotaram três valores para cada alcance/ângulo (sugestão dos próprios alunos) e depois
fizeram uma média aritmética destes. Procuramos não impor o contrário, e seguimos para a sala de aula.
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4.2. Da discussão em sala de aula:

Já em sala, muitos outros questionamentos foram feitos pela turma, alguns sobre o ângulo de maior
alcance de um projétil e questões relacionadas com a resistência do ar. Os alunos responderam as duas
perguntas sugeridas pela equipe docente, e a entregaram. Outro questionamento levantado pelos alunos
foi devido ao alcance máximo do experimento não ter sido o ângulo de 45º, outro ponto necessário para o
momento de explicação geral sobre o tema.

Baseados nos questionamentos levantados pelos alunos, a mestranda licenciada em física, preparou
algumas lâminas (no PowerPoint) para prosseguir a discussão sobre o tema da aula. Os slides foram
produzidos de forma preocupada com as dúvidas postas pelos alunos e, principalmente, buscando uma
contextualização com as atividades esportivas. A turma demonstrou bastante motivação ao término da
apresentação das lâminas e durante a apresentação alguns interromperam para falar sobre alguns
esportes mencionados (arremesso de martelo e tiro ao alvo), agregando os seus conhecimentos prévios,
enriquecendo o debate e se apropriando cada vez mais destes conhecimentos.

4.3. Da análise dos dados.

As respostas individuais fizeram parte de um questionário de entrada e estão dispostos ao lado de cada
correspondência dos alunos (1, 2, 3, ...), o consenso, expresso na última linha de cada tabela, foi
construído ao término da realização de toda a atividade. Comparando as respostas do primeiro
questionário e do consenso, estão dispostos nas tabelas abaixo os resultados obtidos (tabela 1 e 2):

1ª - Quando uma bola é arremessada obliquamente qual o movimento que ela descreve num plano
cartesiano

0000000000000Aluno 1 000000000000000000000“Movimento parabólico”000000
0000000000000Aluno 2 0000000000000000000000“não sei”000000000000000000
0000000000000Aluno 3 00000000000000000“parecido com uma parábola”000000
0000000000000Aluno 4 0000000000000000000000“Uma parábola”000000000000
0000000000000Aluno 5 000000000000000(branco)00000000000000000000000000
0000000000000Aluno 6 0000000000000000“Não sei!”00000000000000000000000
000000000Consenso000 0000“Movimento parabólico, com concavidade para baixo”

Tabela 1: Análise das respostas dos alunos a questão 1.

2ª - Intuitivamente qual a relação entre o ângulo de lançamento de um projétil e a altura por ele
alcançada

0000000000000Aluno 1 00000000000000000000“Quanto maior o ângulo maior será a
altura máxima atingida”0000000000000000000000000

0000000000000Aluno 2 0000000000000000000“Força”000000000000000000000000

0000000000000Aluno 3 000000000000“Quanto maior o ângulo maior vai ser a altura
alcançada pelo projétil”000000000000000000000000000000

0000000000000Aluno 4 0000000000000000000“quanto maior o ângulo maioraltura”
0000000000000Aluno 5 000000000000“a distância”000000000000000000000000000

00000000000000Aluno6 00000000“Quanto maior é o ângulo do lançamento, menor é o
alcance do projétil e maior é a altura atingida por ele”0000

000000Consenso000000 00000000000000“Quanto maior é o ângulo do lançamento do
projétil, maior é a altura atingida por ele”0000000000000000

Tabela 2: Análise das respostas dos alunos a questão 2.
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Na pergunta de número um, três dos seis alunos, responderam que não sabia ou deixaram em branco. Os
demais citaram a parábola como o movimento que o projétil descreve num plano cartesiano. Estas últimas
três respostas estão de acordo com a realidade científica, embora ainda formuladas de forma rudimentar.
A definição expressa no consenso traz uma nova característica percebida neste movimento: a concavidade
da parábola. A aparição deste elemento demonstra um raciocínio mais apurado e nítido com relação ao
lançamento de projétil. Quando assumem a concavidade da parábola, revelam uma maneira mais firme de
descrever este movimento, descrevem como eles os idealizam em seu pensamento, e desta forma
expressam o conceito de maneira mais científica.

Na pergunta de número 2, das seis respostas iniciais, apenas duas continham respostas que não
correspondiam à relação “altura X ângulo” de lançamento (alunos 2 e 5). O aluno 6 insere uma relação:
altura X alcance X ângulo porém, levanta uma definição errônea sobre o alcance dos projéteis. De fato, o
alcance dos projéteis não está relacionado ao menor ângulo de lançamento, definitivamente, não. Os
alcances dependem dos ângulos sim (teoricamente, máximo próximo dos 45º), mas dependem também
da velocidade inicial. ngulos pequenos não determinam sempre o maior alcance. O consenso encontrado
pela turma trouxe uma relação correta, mais próxima do que realmente ocorre em um lançamento, tendo
as condições de ângulos de lançamento entre 0º e 90º e vetor aceleração da gravidade apontado para
baixo. Além de trazer elementos das respostas dos alunos 1, 3, 4 e 6, porém de maneira mais preocupada
e organizada. Acreditamos também que além da intervenção didática dos professores, os alunos utilizaram
o que viram durante a prática na quadra para supor esta relação e acordaram respostas mais claras,
seguras. Todos os alunos durante o processo de consenso levantaram pontos que gostariam que fossem
ilustrados na resposta final, porém em alguns momentos a turma acatava tal definição, ora abdicava de
suas idéias. E este momento, também de aprendizagem, sugere uma reconstrução dos conhecimentos
formados pelos alunos.

5. Conclusões:

Concluímos, primeiramente, que esta oportunidade de trabalhar aulas diferenciadas no ensino superior
veio a contribuir como experiência para a mudança de postura do professor, para que se aventurem em
novos métodos. Atrelar pesquisa e o ensino nas aulas práticas, favorece o crescimento de alunos e
professores. Concordamos com SEVERINO (2009, p. 261) quando assume que “ambos, professor e aluno,
precisam da pesquisa para bem conduzir um ensino eficaz e para ter um aprendizado significativo. O fato
de a equipe docente ter inserido os alunos em um meio investigativo, também favoreceu um cenário de
possível preparação para a pesquisa entre os futuros professores/pesquisadores de Educação Física. O
momento foi um espaço de permissão para “futuros professores aprenderem a investigar com os
investigadores” (ALARCÃO, 2001, p. 12).

Pelo trabalho realizado foi possível perceber a importância da contextualização. Tanto para os professores,
que vivenciaram uma turma inteirada e participativa durante a exposição dos conteúdos, quanto pelos
alunos, que sentiram maior propriedade com o conteúdo de lançamento oblíquo quando inserido nas
práticas esportivas. Em meio a tantos desafios e instabilidades no cenário da formação de professores do
país, acreditamos que seguimos em um caminho que leva a melhorias sugeridas pela sociedade
acadêmica.

Brevemente, consideramos que para outra oportunidade de aplicação deste trabalho, talvez possamos
trabalhar com outras ferramentas (vídeos, filmes, entrevistas com especialistas, etc.), assim como, melhor
refletir a cronologia das atividades para possibilitar novas contextualizações, novos debates, novos
métodos (utilizar outros esportes na prática, por exemplo, o basquete). A disciplina de Biofísica é
interdisciplinar por natureza e o trabalho em equipe de diferentes formações também abre portas para
novas possibilidades tanto para o grupo como para disciplina.
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