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RESUMO 

 

Apesar do grande esforço despendido pelas instituições governamentais e por uma parcela 

expressiva de professores, com o objetivo de produzir mudanças no sistema educacional 

brasileiro, o ensino de Física ainda se encontra, por diversos motivos, insuficiente quando se 

trata da formação dos alunos do nível médio. As diretrizes governamentais, que priorizam a 

acessibilidade à educação, deixando em segundo plano a qualidade do que é ensinado e a 

qualificação docente, resultam num cenário em que os alunos concluem o ensino médio sem 

uma visão crítica dos conteúdos de física ou, até mesmo, incapazes de identificar sua relação 

com o cotidiano. Na tentativa de encontrar uma solução para esse problema, o professor 

reflexivo se vê estimulado a repensar sua prática docente, buscando metodologias 

educacionais que privilegiem a contextualização, levando em conta as experiências do dia a 

dia dos estudantes. Diante desta realidade e na expectativa de contribuir para a melhoria do 

ensino-aprendizagem de Física, propomos neste trabalho algumas sugestões de atividades que 

possam servir de suporte ao professor na elaboração de suas aulas. As atividades, 

fundamentadas na teoria construtivista e na utilização das concepções alternativas e erros 

conceituais de Física, foram idealizadas de modo a favorecer a participação direta dos alunos, 

individualmente ou em grupos. Esperamos, dessa forma, promover a construção do 

conhecimento científico, do pensamento crítico e da habilidade de análise e observação dos 

alunos.  

 

Palavras-Chave: Ensino de Física. Erros Conceituais. Concepções 

Alternativas.Construtivismo. 
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ABSTRACT 

 

Despite the great effort expended by government institutions and a significant portion of 

teachers with the goal of producing changes in the Brazilian educational system, teaching 

physics is still, for various reasons, insufficient when referring to the formation of middle 

school students. Government guidelines that prioritize accessibility to education, leaving in 

the background the quality of what is taught and teaching qualification, resulting in a scenario 

where students finish high school without a critical view of the contents of physical or even 

unable to identify its relationship with everyday experiences. In an attempt to find a solution 

to this problem, the reflective teacher finds himself stimulated to rethink his teaching practice, 

searching for educational methodologies that emphasize the contextualization, taking into 

account the experiences of everyday life of students. On this reality and with the expectation 

to contribute to improving the teaching and learning of physics, we propose in this paper 

some suggestions for activities that may provide support to the teacher in preparing their 

lessons. The activities based on constructivist theory and the use of spontaneous conceptions 

and misconceptions of Physics, were designed to favor the direct participation of the students, 

individually or in groups. We hope, therefore, to promote the construction of scientific 

knowledge, critical thinking and the ability of analysis and observation of students. 
 

Keywords: Physics Teaching. Technology Errors. Alternative Conceptions. Constructivism. 
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I. INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos anos, tem se tornado evidente a preocupação dos profissionais da 

educação e dos órgãos governamentais com a educação de qualidade em todos os níveis de 

escolaridade e áreas do conhecimento. As proposições de políticas e programas voltados à 

educação básica, à educação profissional e ao ensino superior têm alterado, de forma 

significativa, o panorama da educação brasileira. Programas como o Brasil Alfabetizado, 

Ciências sem Fronteiras (CsF) e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID) são alguns exemplos de iniciativas que visam promover a superação do 

analfabetismo entre jovens, adultos e idosos;  a consolidação, expansão e internacionalização 

da ciência e tecnologia, dando aos estudantes a possibilidade de estudarem em outros países;  

e o aperfeiçoamento e valorização da formação de professores para a educação básica, entre 

outras prioridades.   

Além dos projetos institucionais, essa preocupação é percebida claramente nos 

documentos oficiais, como os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, 2000) e 

os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 2000), por 

exemplo, que visam a melhoria da educação básica no Brasil. Por outro lado, é cada vez mais 

perceptível a presença de um grande número de professores e pesquisadores em congressos e 

encontros sobre educação e ensino, empenhados em expor e compartilhar suas vivências, na 

tentativa de tornar o ensino cada vez mais eficiente e produtivo. 

Apesar de todo esse esforço, a educação brasileira ainda não atingiu os patamares 

almejados por todos que defendem, principalmente, a qualidade do ensino. Na educação 

básica, especialmente na área de física, é possível perceber uma defasagem entre o que é 

proposto pelos documentos oficiais e o que é praticado em sala de aula. O ensino de física não 

atende completamente as diretrizes defendidas pelas Orientações Curriculares Nacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCN+) 

(BRASIL, 2002). Segundo esse documento, as disciplinas de física devem apresentar um 

conjunto de competências específicas que permitam que o aluno perceba e lide com os 

fenômenos naturais e tecnológicos e, ainda mais, reconheça a linguagem própria da Física, 

envolvendo tabelas, gráficos e relações matemáticas.   

Mas, infelizmente, isso não é verificado, por completo, no dia a dia escolar. O 

professor esquece de refletir nas suas ações, o que serviria como grande fator de mudança 

para o processo ensino-aprendizagem. Num dos trabalhos de Donald Shön (1983), intitulado 

“O profissional reflexivo”, ele se baseia em três principais ideias: o “conhecimento na ação”, 
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a “reflexão na ação” e a “reflexão sobre a reflexão na ação”. Dentre esses conceitos, 

destacamos a “reflexão na ação”, que diz respeito às observações e às reflexões do 

profissional em sua didática e, ainda mais, se o pensamento crítico do professor sobre sua 

ação for exercitado, este pode elaborar novas técnicas de atuação em sala de aula. Com a falta 

desse exercício, o professor muitas das vezes se limita a apresentar fórmulas que devem ser 

memorizadas para resolver os problemas propostos. Sem compreender o seu significado, o 

aluno deixa de praticar o raciocínio científico e é estimulado, mesmo que de forma não 

intencional, a odiar a física. 

 Outro aspecto a se considerar é a necessidade de propiciar ao aluno a oportunidade de 

se inserir na sociedade como cidadão crítico e consciente, a partir dos conhecimentos 

adquiridos no âmbito escolar. Essa perspectiva deve estar presente em todas as áreas do 

conhecimento e, diante das inovações tecnológicas presentes no nosso dia a dia, torna-se 

urgente a reformulação no ensino das disciplinas científicas, como a física, por exemplo.  

Segundo os PCN+ (BRASIL, 2002), a formação do aluno deve ser geral, em oposição à 

formação específica, capaz de habilitá-lo, ainda neste nível de escolaridade, ao exercício 

pleno de sua capacidade intelectual, pois 

 

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

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

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

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

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

assim terão adquirido a formação necessária para compreender e participar do 

mundo em que vivem (PCN+/BRASIL, 2002). 

 

 Mas essa não é a única questão que aflige os professores.  Vários são os problemas 

que resultam na falta de sucesso no ensino de física nas escolas de hoje. Em alguns casos, os 

professores não estão suficientemente preparados, não se sentem motivados a lecionar, 

alegam a falta de infraestrutura nas escolas, entre outros motivos para justificar tal insucesso. 

Em relação à prática do professor de ciências, Porlán e Rivero
1
 (1998, apud REZENDE e 

OERSTEMANN, 2005) apontam os seguintes problemas que devem ser enfrentados pelos 

professores que buscam o aprimoramento de suas atividades pedagógicas: 

 

1) a escassa integração de diferentes tipos de conhecimentos (científicos, sociais, 

pessoais) na formulação dos conteúdos;  

2) o grau de flexibilidade do plano de atividades, por vezes muito detalhado, 

fechado e rígido e em outro extremo, pouco detalhado e totalmente aberto;  

                                                           
1 PORLÁN, R.; RIVERO, A. El conocimiento de los professores - Uma propuesta formativa en el área de 

ciencias. Sevilla: Diada Editora, 1998. 
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3) a visão simplificadora da avaliação entendida ora como uma medição objetiva do 

grau de entendimento acadêmico dos alunos ora como uma impressão subjetiva 

sobre as atitudes e o esforço do aluno (PORLÁN e RIVERO,1998). 

  

Diante desse panorama e conscientes de seu papel como educadores, os professores 

se veem obrigados a repensar a sua prática docente, buscando alternativas metodológicas 

para alcançar seus objetivos. Para aprofundar o senso crítico do aluno e ampliar sua cultura 

científica, o professor deve recorrer a uma linha pedagógica com ênfase no processo de 

aprendizagem, fazendo uso de recursos diferenciados, contextualizados com a realidade do 

aluno, que deve ser o protagonista da aquisição do seu próprio conhecimento. Nesse sentido, 

as experiências vivenciadas pelos alunos representam um rico potencial a ser explorado pelo 

professor. Imersas nessas experiências, estão as concepções alternativas, conceitos naturais 

que não remetem a nenhum ensino formal, concebidas por conclusões lógicas, a partir das 

observações de situações do cotidiano. Além das concepções alternativas, os erros 

conceituais, tão frequentes nos meios de comunicação, constituem um recurso didático 

extremamente importante, na medida em que coloca o aluno numa posição crítica e reflexiva 

diante das informações que lhe são transmitidas como verdades incontestáveis. 

Se bem trabalhadas, as concepções alternativas e os erros conceituais podem 

conduzir à desejada mudança conceitual que se espera seja alcançada no transcorrer da 

construção do conhecimento científico. Diversos pesquisadores da área de educação têm 

relatado suas experiências na utilização desses recursos no planejamento e realização de suas 

atividades didáticas. Sejam como situações-problema, como objetos de contextualização ou 

instrumentos de avaliação, esses recursos têm se mostrado extremamente eficientes e, por 

esse motivo, merecem um papel de destaque no elenco de possibilidades metodológicas à 

disposição do professor. 

Reconhecendo a relevância do que foi aqui exposto, propomos, neste trabalho, uma 

série de atividades fundamentadas na teoria de ensino construtivista e na utilização das 

concepções espontâneas e erros conceituais de Física. Essas atividades foram idealizadas 

com o objetivo de favorecer a participação direta dos alunos, individualmente ou em grupos, 

de modo a promover a construção do conhecimento científico, do pensamento crítico e da 

habilidade de análise e observação dos alunos.  

Para embasar a argumentação desse trabalho, apresentamos, no capítulo 2, uma breve 

exposição sobre a teoria de ensino construtivista. No capítulo 3, discorremos sobre as 

possíveis definições de concepções alternativas e erros conceituais e alguns aspectos das 

pesquisas realizadas por pesquisadores dessa área. Ainda nesse capítulo, apresentamos 
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alguns exemplos de erros conceituais e concepções alternativas e os resultados alcançados, 

pelos pesquisadores, na aplicação desses recursos. No capítulo 4 descrevemos a metodologia 

empregada na construção da proposta deste estudo monográfico e, no capítulo 5, uma 

discussão dos resultados e conclusões. As obras citadas estão listadas nos capítulos 6 e as 

propostas didáticas sugeridas neste trabalho encontram-se no capítulo 7, os apêndices. 
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2. CONSTRUTIVISMO 

 

 No início da década de 70 diversos estudos nas áreas de educação e ciências 

contribuíram para uma radical mudança no panorama educacional vigente. Um renomado 

pesquisador dessa época foi Jean Piaget (1973), que se tornou um dos pioneiros nos estudos, 

sob uma ótica científica, do processo de aquisição do conhecimento pelo ser humano, 

especialmente a criança.  

Os estudos de Piaget eram baseados, inicialmente, na observação em bebês e tinham 

como objetivo compreender como o sujeito se constitui enquanto sujeito cognitivo, elaborador 

de conhecimentos válidos. Os resultados dos estudos de Piaget foram mais tarde 

sistematizados numa metodologia que passou a ser chamada de Método Clínico. Piaget 

procurava entender a sequência de pensamentos das crianças, coletando e analisando dados 

obtidos através do diálogo, que se dava de maneira sistemática e variava dependendo do que a 

criança respondia ou fazia.  

A partir do método clínico, Piaget estabeleceu os pilares de sua teoria, a Epistemologia 

Genética ou Teoria Psicogenética. A fundamentação desta teoria está explicada em um de 

seus livros, “O nascimento da inteligência da criança” (1982), no qual Jean Piaget 
2
 (1982, 

apud FERREIRA, 1998) escreve que: 

 

as relações entre o sujeito e o seu meio consistem numa interação radical, de modo 

tal que a consciência não começa pelo conhecimento dos objetos nem pelo da 

atividade do sujeito, mas por um estado diferenciado; e é desse estado que derivam 

dois movimentos complementares, um de assimilação das coisas ao sujeito, o outro 

de acomodação às próprias coisas. 

 

Nesta citação ele compartilha de três conceitos fundamentais para sua teoria: a 

interação, a assimilação e a acomodação. O indivíduo vai, através dos processos de 

desenvolvimento cognitivo e dos vários processos de assimilação e acomodação, se adaptando 

ao meio externo. Por ser um processo que está sempre em desenvolvimento, esta teoria foi 

denominada de “Construtivismo”, transmitindo uma ideia de que novos níveis de 

conhecimentos estão se construindo através das interações. 

Esta teoria, uma das mais importantes contribuições de Piaget para as teorias 

construtivistas, explica como o indivíduo, desde seu nascimento, constrói o conhecimento. 

                                                           
2
 PIAGET, J, O Nascimento da Inteligência na Criança, 4ª edição, Rio de Janeiro, Zahar, 1982. 
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Jean Piaget vê o professor mais como um observador do desenvolvimento do aluno do que 

um agente que pode influenciar ativamente na assimilação do conhecimento.  

Existem diferentes formas de caracterizar o construtivismo. Essa diversidade de 

definições se deve, de certa forma, ao grande número de trabalhos realizados nesta linha, 

principalmente por Jean Piaget, Vygotsky e seus sucessores.  

 Vygotsky (1988), por exemplo, vê o indivíduo eminentemente social e considera que 

o conhecimento do aluno se dá pelas interações com o meio. Ele, em suas teorias, sustenta que 

todos os processos psicológicos superiores (comunicação, linguagem, raciocínio, etc.) são 

adquiridos no contexto social e depois se internalizam. Carretero (1993, apud MORAES, 

2008) afirma que: 

 

sem os outros não se pode aprender. Essa seria a posição Vygotskyana radical que 

na atualidade tem conduzido a posições como a “cognição situada”(no contexto 

social). A partir desta posição se mantém que o conhecimento não é um produto 

individual mas social. Assim pois, quando o aluno está  adquirindo informação, o 

que está em jogo é um processo de negociação de conteúdos estabelecidos 

arbitrariamente pela sociedade. Portanto, mesmo que o aluno realize também uma 

atividade individual, a ênfase deve colocar-se no intercâmbio social. Como 

provavelmente resultará evidente para muitos leitores, o perigo que pode ter um 

enfoque como este é o risco do desaparecimento do aluno individual, isto é, dos 

processos individuais de mudança. 
 

 O construtivismo não é considerado como uma teoria da aprendizagem apenas. 

Embora se destaque mais nas áreas de educação, filosofia e ensino, acabou se tornando 

influência para os estudos em outras áreas, como a ciência. A respeito do construtivismo em 

ciências, Bentley
3
 (1998, apud MATTHEWS, 2000) diz “De fato, como uma epistemologia, o 

construtivismo dialoga com a natureza da ciência”. 

 As contribuições de Piaget e Vygotsky aqui apresentadas são, muitas das vezes, 

referidas por alguns autores, como extremadas. Piaget tem seu extremo na interação do 

indivíduo com o objeto, já Vygotsky,  na interação do indivíduo com o meio. Inagaki e 

Hatano
4
 (1983, apud JÓFILI, 2002) sugerem um modelo para concentrar as contribuições de 

Vygotsky e Piaget, observando e analisando a interação social entre os alunos, interação que 

eles nomeiam de horizontal. Eles consideram que a construção do conhecimento se faz mais 

forte quando os alunos são instigados a defender seu ponto de vista. Os alunos também 

tendem a ser mais críticos uns com os outros do que com o professor, por aceitarem mais 

passivamente a opinião dos adultos. 

                                                           
3 BENTLEY, M.L.Constructivism as a Referent for Reforming Science Education, 1998. 

 
4
 INAGAKI, K.; HATANO, G. Collective scientific discovery by young children, 1983. 
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 No presente trabalho pretendemos seguir uma linha intermediária entre as definições 

de Vygotsky e Piaget, como sugerem Inagaki e Hatano (1983). Essa linha estabelece o 

equilíbrio entre a ênfase no indivíduo e no social e é também defendida por Carretero (1997, 

apud MORAES, 2008) que afirma que:  

com os outros se aprende melhor. Esta posição tem sido mantida por investigadores 

construtivistas que podem considerar-se a meio caminho entre as contribuições 

piagetianas e cognitivistas e as vygotskyanas, por exemplo, pelo que tem mantido 

que a interação social produz um favorecimento da aprendizagem mediante a criação 

de conflitos cognitivos que causam uma mudança conceitual. É dizer, o intercâmbio 

de informação entre companheiros que têm diferentes níveis de conhecimento 

provoca uma modificação dos esquemas do indivíduo e acaba produzindo 

aprendizagem, além de melhorar as condições motivacionais da instrução. Em 

definitivo : neste enfoque se estuda o efeito da interação e do contexto social sobre o 

mecanismo de mudança e aprendizagem individual. 
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3. CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS 

 

As concepções alternativas dos estudantes, ou também denominadas espontâneas ou 

prévias
5
, começaram a ser estudadas, principalmente na aprendizagem das ciências, a partir da 

década de 70. Um dos primeiros trabalhos a respeito das concepções foi apresentado na 

conclusão de doutorado de Driver (1973) e, posteriormente, por Viennot (1979). Dando 

continuidade aos estudos da época, Clement 
6
 (1979, apud António, 1995) postularam que “os 

estudantes desenvolvem concepções acerca do mundo físico que interferem fortemente com a 

sua aprendizagem”. Em 1980, após grandes estudos e conclusões acerca das concepções 

alternativas, criou-se um movimento pedagógico chamado de Movimento das Concepções 

Alternativas (MAC).  

Mas o que são as concepções alternativas? Como elas são definidas pelos estudiosos 

da área?  Destacamos, a seguir, algumas dessas definições. 

Segundo Giordan e Vecchi
7
 (1988, apud Bonito, 2008): “Correspondem ao conjunto 

de ideias coordenadas e de imagens coerentes explicativas que os alunos usam para 

raciocinar quando são confrontados com situações-problema, e que constituem um elemento 

motor na construção do conhecimento”.  Já Santos 
8
 (1990, apud Bonito, 2008) as define 

como: “representações subjectivas, esquemas estruturados dotados de certa coerência interna. 

São esquemas mutuamente inconscientes, com individualidade, persistentes e 

portentosamente resistentes à mudança, que fazem recordar os modelos históricos 

ultrapassados da ciência”.  

Bucussi  (2006), por outro lado, destaca a diferença, nem sempre bem compreendida,, 

entre os significados de concepções alternativas e erros conceituais.  No seu ponto de vista, as 

concepções alternativas são percepções sistemáticas, com capacidade elucidativa e, apesar de 

apresentarem um fundamento epistemológico, se caracterizam como conhecimentos 

estruturados de uma forma diferente do saber científico, daí a designação de “alternativas”.  

Os erros conceituais, por sua vez, são percepções ocasionais, não têm nenhum 

fundamento epistemológico, nem capacidade elucidativa, podendo ser corrigidos sem maiores 

                                                           
5
 Há muitos termos utilizados pelos pesquisadores em ensino de ciência quando se referem às ideias que os 

alunos trazem para a sala de aula, tais como : “ Conceitos intuitivos”, “ Concepções espontâneas”, ”, 

“Concepções alternativas”, “Concepções do senso comum”, etc. Neste trabalho todos esses termos serão 

considerados sinônimos. 

6
 CLEMENT, J., Mapping a student’s causal conceptions .from a problem-solving protocol,1979. 

7
 GIORDAN, A., & VECCHI, G. Los Orígenes del Saber. De las Concepciones Personales a los Conceptos 

Científicos, 1988. 
8
 SANTOS, M. E. Mudança Conceptual na Sala de Aula. Um Desafio Pedagógico, 1990 
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dificuldades, ao contrário das concepções alternativas que, por vezes, são resistentes e 

permanecem enraizadas mesmo após o ensino formal. É possível identificar tais concepções 

em alunos já na Universidade e até em professores. Além disso, alguns manuais escolares e 

livros didáticos reforçam ou originam algumas concepções alternativas (LANGHI e NARDI 

(2007).  

Ao analisar as definições citadas acima, é possível identificar a diversidade de visões 

sobre o que são as concepções alternativas, mas, no geral, todas convergem  para uma questão 

principal: a vivência do indivíduo.  Ao longo da vida, os alunos acumulam muitas 

experiências físicas, culturais ou sociais, que de alguma forma propiciam a construção do 

conhecimento. Quando um problema é proposto ao aluno, ele utiliza o conhecimento prévio, 

baseado nas suas experiências, para encontrar uma solução. Nesta etapa, seus conhecimentos, 

não se fazem científicos. Cabe ao professor, portanto, buscar as estratégias de ensino que 

conduzam à mudança conceitual e à consolidação dos conceitos científicos 

A figura 1 resume, de forma simples, as características das concepções alternativas e 

sugerem maneiras de identificá-las nos alunos do ensino básico ou universitários. Segundo 

Coll et. Al 
9
 (1998, apud NARDI; GATTI, 2004): 

                                                           
9
 Coll, C. et. al. Os conteúdos na reforma: ensino e aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes, 1998. 
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Figura 1 – Características dos conhecimentos prévios 

A título de ilustrar alguns exemplos de concepções alternativas, frequentemente 

observadas nos estudantes, apresentamos adiante algumas pesquisas que foram desenvolvidas 

com o intuito de identificar e analisar tais concepções. 

 

3.1 PESQUISAS FEITAS SOBRE AS CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS DOS ALUNOS 

DO ENSINO MÉDIO E/OU UNIVERSITÁRIO 

 

As concepções alternativas estão presentes em diversas áreas da Física. Dentre essas, 

selecionamos quatro exemplos que constituirão o foco deste trabalho: magnetismo; erros nas 

unidades de medida; calor e temperatura; massa e peso; movimento e força.  Nos itens a 

seguir, apresentamos uma breve análise de alguns autores que desenvolveram pesquisas sobre 

essas concepções.  
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3.1.1 MAGNETISMO 
 

No trabalho de Borges (1997) são considerados dois aspectos para identificar as 

concepções alternativas dos alunos acerca do magnetismo. Um é a natureza do magnetismo, e 

o outro é como se dá a interação magnética entre dois ímãs ou dos ímãs com outros objetos. 

Como resultado desse trabalho, Borges aponta as seguintes concepções, apresentadas no 

quadro abaixo. 

 

Tema As pessoas dizem que 

 

 

Magnetismo como atração 

 

São atributos internos dos ímãs ou dos 

objetos que são atraídos, por exemplo, 

a "energia" ou a ''força'' do ímã 

 

 

Magnetismo como eletricidade 

 

Os polos são regiões que contêm 

cargas opostas, em um deles, e 

negativa, no outro 

 

 

 

Campo magnético 

 

Os campos magnéticos são nuvens ou 

atmosferas envolvendo os corpos 

magnetizados 

 

Magnetismo com corrente 

elétrica 

 

Existem micro correntes circulando 

dentro dos ímãs 

 

  Quadro 1: Concepções alternativas dos alunos acerca do conteúdo de campos magnéticos. 

 

 

3.1.2 ERROS NAS UNIDADES DE MEDIDA 

 

Notamos, na maioria das vezes, que o professor de física não atribui um papel de 

relevância ao estudo das grandezas e suas unidades de medida. Como consequência, é 

bastante comum identificar a presença de erros, tanto na representação das grandezas, quanto 

na medida (quantidade) específica desta grandeza. Especialmente em física, a medida de uma 

grandeza perde seu significado, se não vier acompanhada da unidade correta.  
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Em uma variedade de situações do dia a dia percebemos os equívocos cometidos na 

utilização dos símbolos que representam as grandezas físicas.  Em muitos casos, as pessoas 

confundem esses símbolos com abreviações e, por isso, as unidades são representadas de 

forma errada. Medina (2011) desenvolveu um trabalho com o objetivo de identificar e analisar 

esses erros. Esse trabalho foi aplicado em duas escolas, sendo uma federal (Colégio Pedro II; 

Niterói, RJ), e uma particular (Colégio Qi; Rio de Janeiro, RJ). Um dos recursos didáticos 

utilizado pelo professor foi o quadro apresentado abaixo, onde são mostrados alguns 

exemplos de unidades de medida, a forma correta de expressar essas unidades e a forma como 

elas são comumente vistas no dia a dia. 

 

Unidade de medida Correto Visto nas ruas 

 

Segundo 

 

 

s 

 

Seg 

 

Hora 

 

 

h 

 

H; hs; hrs 

 

Metro 

 

 

m 

 

M; mtr 

 

Litro 

 

 

L 

 

lt; lts 

 

Quilograma 

 

 

kg 

 

K; kgr 

 

Quilômetro por hora 

 

 

km/h 

 

km 

Quadro 2: Erros nas representações de unidades de medida. 

 

 

3.1.3  CALOR E TEMPERATURA 

 

 Erickson
10

 (1979, apud ANTÓNIO, 1995) foi o primeiro a estudar as concepções 

alternativas dos alunos sobre calor e temperatura. Mais tarde, Gilbert e Watts 
11

 (1983, apud 

ANTÓNIO, 1995) também se empenharam em estudar tais concepções.O quadro a seguir 

resume algumas concepções alternativas dos alunos sobre calor e temperatura. 

                                                           
10

 ERICKSON, G., Children 's Conceptions of Heat and Temperature, 1979. 
11

 GILBERT, J., WATTS, D., Concepts, Misconceptions and Alternative Conceptions: Changing Perspectives, 

1983. 
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Concepção alternativa Comentário 

O calor é uma propriedade dos materiais. 

 

O calor não é uma propriedade de um sistema 

já que, na passagem de um sistema de um 

estado para o outro, o calor depende do 

processo. 

 

 

O calor é uma forma de energia contida 

nos corpos. 

 

Esta concepção está presente em frases como 

”estou cheio de calor!!”. É reforçada pela 

concepção, infelizmente ainda ensinada, 

segundo a qual o calor é a energia cinética das 

partículas de um corpo.  

 

 

O calor é um fluido que transita de um 

corpo para outro. 

 

 

É histórica a ideia de calor como um fluido – 

o calórico – contido nos corpos e que transita 

dos corpos quentes para os corpos frios. 

 

A temperatura de um corpo é o mesmo que 

o calor do corpo. 

 

Esta confusão tradicional é reforçada pelas 

concepções cinéticas incorretas de que a 

temperatura é uma medida de energia cinética 

média das partículas e de que o calor é a 

energia interna. 

 

A variação de temperatura é uma 

consequência e, portanto, uma 

manifestação do calor. 

 

Os alunos, influenciados pela linguagem do 

dia a dia, consideram que um corpo é sempre 

aquecido pelo calor. Portanto, encaram a luz 

que o corpo recebe, ou o trabalho que nele se 

dissipa, como calor. 

 

 

O frio é uma espécie de anticalor que 

também se propaga. 

 

 

Está patente em frases como “não deixes 

entrar o frio”. 

   Quadro 3: Concepções alternativas do tema calor e temperatura. 

 

3.1.4  MASSA E PESO 

 

Doménech et al. 
12

 (1993, apud ANTÓNIO, 1995) iniciaram uma pesquisa a respeito 

das concepções alternativas, com 92 estudantes espanhóis de duas escolas de ensino regular. 

O trabalho inicial teve o objetivo de verificar a confusão que os alunos fazem entre os 

conceitos de massa e peso. Os trabalhos realizados pelos estudiosos basearam-se na análise de 

duas questões: 

                                                           
12

 DOMÉNECH, A.; CASASÚS, E.; DOMÉNECH, M., The classical concept of mass: theoretical difficulties 

and students' definitions, 1993 
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Questão 1: “Leia, por favor, cada questão completamente e explique em breves palavras 

o seu pensamento acerca da mesma. 

1. Como define massa? Descreva uma definição científica de massa. 

2. Como mediria a massa de: (a) uma moeda? (b) um barco? (c) um grão de arroz? 

3. Como mediria a massa de uma moeda na Lua? Como a mediria num foguetão sem 

gravidade? 

4. O que pensa acerca da diferença entre o movimento de um homem-foguete na Terra e na 

Lua? 

5. Descreva o que pensa ser a diferença entre massa e peso.” 

 

 

Questão 2: “Leia, por favor, a questão completamente e assinale a afirmação que considerar a 

melhor interpretação. 

1. A massa pode ser definida como: 

(a) O peso de um corpo. 

(b) A quantidade de matéria de um corpo. 

(c) O volume de um corpo. 

( d) A resistência de um corpo à aceleração." 

 

Uma das conclusões desse trabalho apontou, como causa da indistinção entre esses 

conceitos, o uso incorreto da linguagem. Não é difícil perceber que se trata de uma herança 

cultural pois, no dia a dia, essas grandezas se confundem. Quando vamos ao mercado e 

compramos 1kg de feijão, o vendedor não distingue entre a massa e o peso do feijão. 

 

3.1.5  MOVIMENTO E FORÇA 

 

Viennot publicou a sua tese de doutorado, em Paris, chamada de “Le Raisonnement 

Spontané en Dynamique Elémentaire”
13

, e escreveu um artigo sob o mesmo título, na revista 

de grande divulgação European Joumal of Science Education.  

                                                           
13

  No português : “Raciocínio Espontâneo em Dinâmica Elementar" 
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A investigação de Viennot 
14

 (1979, apud ANTÓNIO, 1995) foi dedicada a um 

trabalho que reuniu 311 estudantes de nível regular e universitário. Este trabalho se resumia 

apenas nas duas seguintes questões: 

Questão 1: “Um malabarista manipula seis bolas idênticas. Num certo instante, as seis 

bolas estão no ar à mesma altura, seguindo as trajetórias mostradas na figura 2 (também se 

mostram os vetores velocidade nesse instante). As forças que atuam nas bolas nesse instante 

são iguais ou diferentes? Justificar as respostas." 

 

 

  Figura 2: Vetores velocidade das bolinhas referente à questão 1. 

 

Questão 2: “Três molas elásticas idênticas encontram-se suspensas do teto por uma das 

suas extremidades. Da outra extremidade pende um corpo de massa M, igual nos três casos. 

As três molas oscilam relativamente à posição de equilíbrio, com diferentes amplitudes 

(considera-se desprezível o atrito). Num dado instante, quando o corpo de massa M da mola A 

alcança a sua posição de altura máxima (com velocidade VA = 0), os corpos de massa M das 

molas B e C estão a subir com velocidades diferentes, VB e VC, como mostrado na figura 3. 

Explique se a força total que actua nos corpos é a mesma ou diferente". 

 

                                                           
14

 VIENNOT, L., Spontaneous Ways of reasoning in elementary dynamics, 1979. 

Figura 3: Posição das 3 bolas de massa M presas em uma mola referente à questão 2. 
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Como resultado das investigações, Viennot construiu um modelo para descrever o que 

os alunos pensam sobre o conceito de força e sua relação com o movimento. Segundo os 

resultados de Viennot, os estudantes: 

 

 

 utilizam geralmente a concepção newtoniana de força sempre que o movimento 

não lhes é diretamente acessível, quer por experiência quer por diagramas; usam 

ainda a concepção newtoniana em situações experimentais em que a força tem a 

direção e sentido do movimento ou o móvel permanece parado; 

 

 

 utilizam a concepção não-newtoniana de força nas situações em que a força é 

oposta à velocidade, ou a velocidade é momentaneamente nula; 

 

 

 acreditam que a força não-newtoniana a que recorrem tem o sentido do 

movimento, sendo proporcional à velocidade (e não à aceleração, conforme 

determina a lei fundamental da mecânica newtoniana) e não estando bem localizadas 

no espaço e no tempo. 

 

    Quadro 4: Levantamento das concepções alternativas : “O movimento implica em força”.  

 

3.2 ERROS CONCEITUAIS E CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS DE FÍSICA NOS MEIOS 

DE COMUNICAÇÃO 

 

Frequentemente nos deparamos com erros conceituais de Física nos diferentes meios 

de comunicação. Não é raro identificá-los em placas de sinalização de trânsito, filmes de 

ficção científica, reportagens de telejornais ou mesmo em livros didáticos. Selecionamos 

alguns desses conceitos, que são apresentados a seguir. 

 

3.2.1 Filmes de ficção científica   

 

X-MEN, GUERRA NAS ESTRELAS, HOMEM ARANHA e HOMEM DE AÇO, 

são filmes muito vistos por todos nós. Com um olhar atento e crítico, é possível perceber 

que muitos desses heróis fazem coisas que não são capazes de serem feitas no mundo real. 
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Analisando cenas de filmes como esses, o professor tem a oportunidade de mostrar, de 

forma lúdica, como a física pode explicar alguns erros e efeitos especiais tão comuns em 

filmes de ficção científica. O quadro abaixo ilustra algumas dessas situações. 

 

O que vemos no cinema O que a física explica 

O homem de aço usa sua visão de Raios-X 

para enxergar através das paredes. 

 

Para se produzir Raios-X é necessário que se 

aplique uma grande diferença de potencial, 

para produzir uma onda eletromagnética. 

Como o Superman não tem nenhuma fonte de 

alta voltagem em sua cabeça, não poderia ser 

capaz de enxergar através de meios de 

propagação opacos. 

 

 

 

 

No caso de Guerra nas Estrelas é comum 

ouvirmos grandes estrondos, vindos de 

explosões no espaço. Seria isso realmente 

possível? 

 

 

 

 

 

De acordo com as leis da física, não! O som é 

uma onda mecânica e necessita de um meio 

material para se propagar. O espaço é 

constituído de vácuo (ausência de matéria), o 

que impossibilita a propagação do som. Os 

únicos tipos de ondas que se propagam no 

vácuo são as ondas eletromagnéticas. 

 

Quadro 5: Pesquisa realizada pelo Brasil Escola. 

 

Sobre esse tema, encontramos, na literatura, alguns trabalhos interessantes. Silva et al 

(2005), propõem uma série de atividades para ensinar física através dos erros apresentados 

nos filmes de ficção. Neste trabalho, foram analisados cinco temas de física, que aparecem 

listados no quadro 6.  
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Tema Filme Sinopse dos trechos 

 

 

 

PRINCÍPIOS DA 

DINÂMICA 

 

 

 

Desenhos animados da 

Warnner e da Disney 

 

 

Foram exibidos trechos editados de 

desenhos animados, como Pato Donald, 

Pink e o cérebro, Papa-léguas e coiote e 

etc. para discutir a violação ou 

cumprimento  das leis de Newton e das 

leis de conservação. 

 

 

 

FÍSICA NUCLEAR 

(Radiações) 

 

 

O vingador do futuro 

 

 

Pessoas são radiografadas numa estação 

de passageiros ao caminharem por um 

corredor de embarque numa viagem 

para Marte. 

 

 

 

FÍSICA NUCLEAR 

(Radiações) 

 

 

Superman 

 

 

O personagem que dá título ao filme 

utiliza sua famosa visão de Raios-X à 

procura de detonadores que estavam 

escondidos no escritório do vilão. 

 

 

 

 

 

FÍSICA MODERNA 

(Lasers) 

 

 

 

 

Jornada nas estrelas II 

 

 

- Os tripulantes portam armas de 

Lasers/Feisers capazes de desintegrar 

matéria. 

 

- Durante o ataque das naves Enterprise 

e Meliant é possível ver feixes de lasers 

saindo, atingindo e destruindo parte 

delas. 

 

 

 

FÍSICA MODERNA 

(Lasers) 

 

 

Resident Evil 

 

 Pessoas são cortadas por lasers 

entrecruzados produzidos por uma 

inteligência artificial. 

 

 

 

 

O TEMPO 

 

 

 

 

Contato 

 

Habitantes de Vega enviam um projeto 

à Terra para a construção de um veículo 

capaz de transportar um ser humano até 

lá. A viagem ocorre em referenciais de 

tempo diferentes. 

 

 

 

O TEMPO 

 

 

 

A Máquina do tempo 

 

Cientista constrói uma máquina capaz de 

viajar no tempo (passado e futuro), 

ocasionando uma série de paradoxos entre 

os personagens. 

 

 

Quadro 6: Tabela de filmes e os erros em Física. 
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3.2.2 Livro didático 

 

 O livro didático é, por muitas vezes, a única fonte de leitura utilizada pelos professores 

e alunos em sala da aula. Por essa razão, tem sido o foco de atenção de muitos pesquisadores 

em ensino de Ciências. Diversos estudos realizados por esses pesquisadores mostram que os 

livros didáticos apresentam alguns erros conceituais, figuras ambíguas, experimentos 

inadequadamente sugeridos e etc. Esses e outros problemas acerca do livro didático foram 

abordados e publicados por um grande número de autores, entre os quais Ostermann et al 

15
(2004, apud MENDES, 2006).  

 Um dos conteúdos abordados no livro didático de física é o de Astronomia. Mas, 

infelizmente, a abordagem não é feita de forma correta. Diversas pesquisas sobre os erros 

conceituais de astronomia têm sido realizadas por muitos especialistas, dentre eles: Trevisan 

et al
16

 (1997, apud NARDI, 2007). Nos livros analisados por estes autores, os erros 

conceituais que mais se destacam estão no quadro 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 OSTERMANN, F; RICCI, T. F. Relatividade no ensino médio: os conceitos de massa relativística e de 

equivalência massa-energia em livros didáticos de Física, 2004. 
16

 TREVISAN, R. H. et al. Assessoria na avaliação do conteúdo de Astronomia dos livros de ciências do 

primeiro grau, 1997. 
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Tema O que se encontra nos livros O que a física explica 

 

 

ESTAÇÕES DO 

ANO 

 

 

As estações do ano são 

consequência do afastamento e da 

aproximação da Terra em relação 

ao Sol no decorrer do ano. Uma das 

ilustrações de um desses livros 

mostra a órbita da Terra 

exageradamente elíptica, com o Sol 

deslocado dos focos da elipse. 

 

 
  

 

A causa principal das estações do 

ano se deve à variação de calor 

recebida pelos hemisférios da 

Terra em função das diferentes 

posições desses hemisférios em 

relação ao Sol ao longo de um 

ano completo, devido ao eixo de 

rotação da Terra estar inclinado 

de 66.5º graus em relação ao 

plano da órbita da Terra. 

 

 

 

MOVIMENTO 

DA TERRA 

Ao se afirmar que a Terra realiza 

dois tipos de movimento, o de 

rotação e o de translação, apresenta 

um conceito incompleto, pois, na 

verdade, a Terra possui um único 

movimento, que pode se decompor 

em diversos outros. 

São conhecidos 14 movimentos 

componentes, sendo a rotação, 

translação, precessão e translação 

do Sistema Solar apenas alguns 

deles. 

DIMENSÕES DOS 

ASTROS NO 

SISTEMA SOLAR 

Em algumas figuras contidas em 

livros didáticos, as dimensões dos 

astros parecem dar uma falsa 

impressão de suas reais medidas. 

As ilustrações não trazem 

esclarecimentos em suas legendas 

que alertem os alunos sobre a 

falta de escala. Isto talvez induza 

o estudante à concepção de que o 

Sol é menor ou apenas um pouco 

maior que a Terra, ou que todos 

os planetas possuem diâmetros 

parecidos, que não existe o 

cinturão de asteroides, e que as 

linhas desenhadas para 

representar as órbitas são reais, 

como trilhos sobre os quais se 

movem os planetas. 

ESTRELAS 

ENTRE ÓRBITAS 

PLANETÁRIAS 

Ao representar o Sistema Solar em 

uma figura, aparecerem estrelas 

pequeninas desenhadas entre os 

planetas. 

O aluno poderá formar o conceito 

de que estrelas são menores que 

planetas e que se localizam entre 

as órbitas deles. 

Quadro 7: Análise feita por Trevisan et al(1997).  

  



30 
 

3.2.3 Reportagem de jornais, revistas ou textos de divulgação científica: 

 

 A leitura no ensino de ciências tem sido amplamente discutida por inúmeros autores 

como Almeida et al 
17

(1991, apud SOUZA, 2001) que, nas últimas décadas, têm publicado 

diversos artigos sobre as questões relativas à compreensão, pelos alunos, do conteúdo de 

física trabalhado em textos alternativos ao livro didático, como reportagens de jornais e 

revistas , textos na Internet ou de divulgação científica. Segundo a maioria desses autores, o 

fato de esses textos serem escritos em linguagem informal, menos técnica, e de abordarem 

conteúdos atuais e contextualizados com a visão de mundo dos alunos, facilitam a 

aprendizagem, despertando a curiosidade e contribuindo para disseminar o hábito de leitura. 

 Entretanto, a utilização dos textos deve ser criteriosa.  Neles, a presença de erros 

conceituais ou abordagens que destoam do conhecimento científico não é rara. Numa leitura 

superficial e displicente, esses erros podem até passar desapercebidos. Porém, com um 

pouco de atenção e cuidado é possível detectá-los e, com criatividade, o professor poderá 

analisá-los e discuti-los com seus alunos. Dessa maneira, além de praticar a interpretação de 

textos, o professor estará exercitando a capacidade crítica dos alunos e contribuindo para sua 

cultura científica. 

 Fazendo uso da leitura de jornais e revistas que despertem o interesse dos estudantes, 

Souza e Souza (2003) desenvolveram um trabalho que foi aplicado no CEFET-GO, a fim de 

analisar e discutir alguns conceitos físicos e perceber as concepções dos alunos sobre esses 

conteúdos. Neste trabalho, os autores  elaboraram alguns textos com abordagens físicas que 

destoam do conhecimento científico,  como por exemplo, o texto  “O Apagão”, que foi 

escrito, propositalmente, com erros de termologia e eletricidade, simulando uma reportagem 

de jornal ou revista, contextualizando o problema do racionamento de energia elétrica, 

ocorrido no Brasil em 2001, assunto que foi muito discutido pela imprensa na época. O texto 

contém erros de Física envolvendo os conteúdos de Física Térmica e Eletricidade. Ilustramos, 

no quadro 8, alguns trechos desse trabalho. 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 ALMEIDA, Maria José P. M. de; SILVA, Henrique César da; MACHADO, José Luís Michinel. Condições de 

produção no funcionamento da leitura na educação em física, 2001 
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O que o texto, elaborado propositalmente com 

erros conceituais, apresenta 
O que a física explica 

 

“... alguns deles necessitavam da utilização de 

transformador, pois não possuía corrente 

elétrica correta...” 

 

 

O correto seria tensão ou voltagem elétrica. Na 

maioria das vezes as pessoas não conseguem 

entender realmente o conceito de corrente 

elétrica. 

 

 

 

 

 

“... dias tão quentes, com temperaturas 

chegando a quase 40 ºK (40 K)” 

 

Na escala Kelvin não se utiliza o símbolo de grau 

(º), o correto seria 40 K. Observa-se este tipo de 

erro em todos os níveis de ensino. Além disso, 40 

K é uma temperatura muito baixa, cerca de –233 

ºC. A importância de se utilizar corretamente as 

unidades de medidas é, em geral, desprezada pelo 

aluno, e por este mesmo motivo, ela se torna sem 

significação na leitura de um texto. 

 

 

 

“... provocou um curto-circuito, aumentando 

em muito a tensão elétrica da residência” 

 

 

Em um curto-circuito quem aumenta é a corrente 

elétrica e não a tensão elétrica.                          

Novamente, não se tem um entendimento claro 

da diferença entre tensão e corrente elétrica. 

 

 

“... Este curto-circuito, além de queimar o 

freezer e o fusível de proteção da residência, 

provocou também a queima de vários outros 

eletrodomésticos...” 

 

 

O curto-circuito provocaria a queima apenas do 

freezer, uma vez que em uma residência os 

eletrodomésticos são ligados em paralelo, e, 

mesmo porque, havia um fusível de proteção. 

 

Quadro 8: Análise feita por meio do trabalho de Souza e Souza (2001). 

 

A partir do que foi exposto anteriormente, concluímos que as concepções 

espontâneas dos alunos e a presença de erros conceituais em textos e veículos de 

comunicação têm sido frequentemente utilizadas na abordagem de diversos conteúdos de 

física e propiciam um processo de ensino e aprendizagem significativo, capaz de habilitar o 

aluno na construção do seu próprio conhecimento científico e, ainda neste nível de 

escolaridade, no exercício pleno de sua capacidade intelectual. Sendo assim, tal potencial 

pedagógico constitui uma ferramenta poderosa que pode ser amplamente explorada pelo 

professor na preparação e apresentação de suas aulas.  

  

 



32 
 

4. A PROPOSTA 

 

 O construtivismo e as concepções alternativas aparecem como principais referências 

deste trabalho. Fazendo a junção entre esses recursos e a abordagem de erros conceituais 

presentes nos livros didáticos, filmes de ficção científica e meios de comunicação, propomos 

atividades didático-pedagógicas com o objetivo de oferecer aos professores de física que 

atuam no ensino médio, alguns subsídios para o exercício de sua prática docente, fazendo uso 

de recursos diferenciados, facilitadores do processo ensino-aprendizagem. 

 As atividades  propostas se baseiam na motivação de formar um indivíduo crítico na 

sociedade. A maior parte das ações sugeridas privilegia o trabalho em grupo, de modo que o 

conhecimento possa ser construído coletivamente, favorecendo as relações interpessoais, 

importantes para promover a capacidade de ouvir e respeitar opiniões diferentes.  

As propostas foram elaboradas seguindo um padrão de etapas, como citado no 

trabalho  de Almeida e Costa (2004): Problematização; Perguntas-chave; Conceitos-chave; 

Atividades em grupo; e Avaliação da aprendizagem. Na problematização,  uma questão 

contextualizada, um vídeo ou um texto permitem que o aluno raciocine  e reflita sobre o 

problema proposto.  As perguntas-chave dão espaço às concepções, opiniões e discussões dos 

alunos, intermediadas pela ação do professor. Na etapa seguinte inserimos os conceitos-chave, 

em que é apresentado o conteúdo necessário para explicar as questões colocadas na 

problematização. Após apresentação do conteúdo, sugerimos uma ou mais atividades. Essas 

atividades podem variar entre experimentos, jogos, simulações e criação de quadrinhos e 

cenas de filme. Na última etapa sugerimos situações didáticas para a avaliação da 

aprendizagem, que pode ser individual ou em grupo, baseada em alguma situação do 

cotidiano dos alunos. 

  Os erros conceituais e concepções alternativas foram explorados nas diferentes etapas 

das aulas e versaram sobre cinco temas: “carga magnética”; unidades de medida; calor e 

temperatura; peso e massa; e força e movimento.  Apresentamos, abaixo, uma breve descrição 

de cada uma dessas atividades, cujo teor, na íntegra, encontra-se no capítulo 7. 

 

4.1 MAGNETISMO 

 

Esta proposta (p. 41) tem o objetivo de esclarecer algumas dúvidas que surgem quando 

os alunos iniciam seus estudos sobre as propriedades magnéticas da matéria. Fazendo uma 

analogia com as cargas elétricas, muitos estudantes acreditam na existência de uma carga 
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magnética que explicaria porque os ímãs de mesma polaridade se repelem e de polaridades 

diferentes se atraem.  

O recurso utilizado na problematização é o trailer de um filme de ficção científica, X-

Men, no qual o personagem é possuidor de poderes magnéticos. Após a exibição do trailer, o 

professor poderá propor um debate, durante o qual introduzirá as perguntas-chave, buscando 

motivar os alunos a exporem suas ideias e concepções sobre o conteúdo abordado no vídeo.  

Para a atividade em grupo, propomos uma tarefa cujo objetivo é mostrar a diferença 

entre os materiais magnéticos e não magnéticos. Nesta atividade, os grupos de alunos são 

incentivados, pelo professor, a atuarem como diretores e atores de uma cena de um filme do 

X-Men. A cena deve, obrigatoriamente, estar relacionada com uma figura, selecionada pelo 

grupo, entre uma lista de imagens previamente distribuídas pelo professor, contendo objetos 

magnéticos e não magnéticos.  

Ainda sobre esse tema, propomos uma atividade experimental em que os alunos terão 

a oportunidade de construir uma bússola caseira, usando material de baixo custo e fácil 

aquisição. Para a avaliação da aprendizagem, sugerimos a análise de uma tira de humor e a 

interpretação de um texto que aborda o fenômeno das auroras boreais.  

Cabe aqui ressaltar que, entre as atividades propostas, o professor poderá selecionar 

aquelas que atendam as especificidades de suas turmas e possam ser realizadas no tempo 

didático que tem disponível. 

 

4.2  ERROS NAS UNIDADES DE MEDIDA 

 

A proposta (p.50) foi elaborada com a finalidade de mostrar os erros cometidos ao 

expressar as unidades de medida de determinadas grandezas físicas em situações do dia a dia. 

A título de problematização, o professor pode fazer uso de fotografias que mostram situações 

em que este tipo de erro é frequente. Sugerimos, por exemplo, imagens em que são mostradas 

placas de trânsito que sinalizam a velocidade máxima permitida em um trecho de uma estrada, 

ou as que indicam, nas traseiras de ônibus urbanos, a velocidade máxima permitida para este 

tipo de transporte. Com essas imagens, o professor poderá discutir, com os alunos, a relação 

entre as unidades de medida e as grandezas que elas representam. 

Em uma das atividades que foram propostas, sugerimos que o professor divida a turma 

em grupos e peça para cada grupo fazer um levantamento sobre os erros de medidas 

encontrados em placas e avisos nas ruas, nos meios de transporte, nos prédios, em reportagens 

de jornais ou em quaisquer outros locais ou meios de divulgação.   
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Para mostrar a relação que existe entre algumas grandezas e suas correspondentes 

unidades, sugerimos uma atividade em que os alunos deverão medir o comprimento, a área e 

o volume de diferentes objetos. Com essa atividade, o professor terá a oportunidade de 

mostrar como é possível representar a unidade de uma medida obtida a partir de operações 

matemáticas. 

Para avaliação da aprendizagem sugerimos que os alunos leiam e interpretem uma 

reportagem publicada em uma revista para engenheiros. A reportagem tem exatamente o 

objetivo de alertar sobre a necessidade de saber representar as unidades de medidas de forma 

coerente com as grandezas físicas. 

 

4.3 CALOR E TEMPERATURA 

 

 Essa terceira proposta (p. 56) se diferencia das demais por ter duas problematizações 

diferentes. Nela o professor pode escolher qual problematização usar e, consequentemente, 

quais perguntas-chave abordar. Na atividade pretendemos abordar a confusão que os alunos 

fazem acerca dos conceitos de calor e de temperatura. Muitos alunos acreditam que essas duas 

grandezas físicas são a mesma “coisa”.  

O recurso didático utilizado na problematização 1 é um vídeo de um telejornal, de uma 

renomada emissora de televisão, exibido em horário nobre. Na reportagem desse vídeo, a 

palavra calor é colocada de forma incorreta, o que pode gerar ainda mais confusão na cabeça 

das pessoas. Já na problematização 2, é usado um quadrinho em que dois irmãos conversam 

em um dia de muito Sol e, assim como na problematização 1, a colocação da palavra calor 

está errada. 

Como atividades, propomos a utilização de uma simulação na qual é analisada a 

quantidade de energia que é transferida de um corpo para outro, e a realização de um 

experimento, que deve ser conduzido cuidadosamente pelo professor para evitar ferimentos, já 

que é preciso esquentar um pouco d’água.   

Para avaliação da aprendizagem, o professor pode solicitar que os alunos analisem as 

situações descritas em um quadrinho e uma tira de humor do Garfield.  

  

4.4 MASSA E PESO 

 

Um erro conceitual bastante frequente (p. 64), em parte motivado pela atribuição do 

mesmo significado às palavras massa e peso, é abordado nesta atividade. A natureza da força 
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gravitacional e sua atuação sobre os corpos na Terra são também consideradas, com o 

objetivo de abordar uma questão que é motivo de dúvida para muitos alunos e, inclusive, 

alguns professores: a atuação da força gravitacional como uma força central.  

Na problematização, o recurso utilizado foram duas histórias em quadrinhos. Como 

proposta de atividade, sugerimos a aplicação de um jogo de palavras cruzadas, baseado nos 

conteúdos apresentados em sala de aula.  Por fim, para avaliação da aprendizagem, utilizamos 

mais uma tirinha de humor do Garfield, que considera a influência da aceleração da gravidade 

no peso do personagem.  

 

4.5 MOVIMENTO E FORÇA 

 

Essa proposta (p.61) aborda a concepção de que força e velocidade estão intimamente 

ligadas, sempre com mesma direção e sentido. Muitos alunos acreditam que, ao jogar um 

objeto para cima, as forças que atuam sobre o objeto durante a subida são a força peso e uma 

força adicional no mesmo sentido do movimento, isto é, de baixo para cima.  

Na problematização, apresentamos um vídeo de um palhaço praticando malabarismo 

num sinal de trânsito.  Nesse vídeo é possível observar o movimento de um objeto lançado 

verticalmente para cima e sua subsequente queda até às mãos do palhaço. Utilizando essa 

cena, o professor poderá motivar os alunos a exporem suas concepções sobre a natureza da 

força que resultou no movimento do objeto.   

Como atividade demonstrativa, sugerimos que o professor faça uso de um vídeo sobre 

o movimento de um carrinho numa trajetória circular, que permita aos alunos verificarem 

como a força que atua sobre um corpo está relacionada com seu movimento.  Por fim, 

propomos uma atividade para avaliação da aprendizagem, na qual os alunos deverão 

representar o diagrama de forças em duas situações comuns no dia a dia: uma pessoa 

deslizando em um escorrega de um parque aquático e um jogador de futebol realizando 

“embaixadinhas”.  

 Todas as atividades aqui propostas podem ser facilmente aplicadas em sala de aula, 

pois não requerem grande esforço do professor.  Em alguns casos, o número de atividades 

sugeridas pode ser excessivo, mas cabe ao professor avaliar quais atividades serão aplicadas, 

dependendo do tempo didático que tem disponível e do nível de conhecimento dos seus 

alunos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No processo de ensino-aprendizagem é extremamente importante ressaltar a relação 

professor x aluno, pois esse relacionamento está intimamente ligado à questão da motivação. 

Ciente de sua responsabilidade na tarefa de orientar o aluno em seu aprendizado e em sua 

formação como cidadão crítico, o professor deve procurar meios que favoreçam uma atitude 

amigável, cooperativa, que estimule a participação espontânea dos alunos em todas as etapas 

do seu aprendizado. 

A forma como o professor se relaciona com a turma reflete diretamente no interesse 

pela disciplina. Principalmente nas disciplinas que exigem alto grau de abstração, como a 

física, é comum observar uma confusão de sentimentos. A dificuldade de aprender a matéria é 

um fator de desmotivação. O desinteresse e aversão pela matéria são canalizados para a 

pessoa do professor, que enfrenta, como consequência, uma enorme dificuldade para reverter 

a situação. 

Entretanto, quando o professor consegue ter a simpatia dos alunos, esses deixam de 

reclamar das aulas, se interessam pela matéria e se dispõem a aprender. Portanto, a atitude 

conciliadora do professor já é um elemento que contribui para aumentar o interesse dos alunos 

pelos estudos. 

Para que tudo isso seja possível, é necessário que o professor conheça seus alunos, 

suas qualidades e falhas na formação, suas dificuldades e habilidades. Só assim o professor 

estará apto a planejar suas aulas, de modo que possa atingir o maior número possível de 

alunos e alcançar seus objetivos. 

Mas o planejamento da aula não se limita a adequar o nível dos conteúdos com o grau 

de conhecimento dos alunos. A questão da motivação, mencionada acima, merece uma 

atenção especial. Nos dias de hoje, se o professor se limitar aos esquemas das aulas 

tradicionais, ele não só se distanciará da realidade dos alunos, como estará fadado ao fracasso. 

Dificilmente este professor conseguirá atrair o interesse dos alunos pela sua matéria.  

Diante dos inúmeros recursos didáticos disponíveis nos mais variados meios de 

comunicação, é inconcebível encontrar um professor que não se disponha a promover 

mudanças na sua prática docente. Atento às transformações do mundo globalizado e o avanço 

surpreendente da tecnologia, o professor tem que se adaptar às inovações, elaborando aulas 

contextualizadas com essa realidade.  
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Foi este espírito que motivou a elaboração deste trabalho. Todas as atividades 

didáticas sugeridas, baseadas no ensino construtivista e na utilização de concepções 

alternativas e erros conceituais de Física, foram elaboradas com o intuito de facilitar o 

trabalho do professor que busca por novas ideias.  Infelizmente, por alguns motivos como a 

greve nas escolas públicas de nível médio, nenhuma dessas atividades pôde ser aplicada, mas 

acreditamos que seja apenas uma questão de tempo.   

Por fim, não podemos deixar de enfatizar que o professor reflexivo é aquele que busca 

incessantemente a melhoria da qualidade do ensino, a permanente capacitação docente e a 

qualificação do aluno que o habilitará para o exercício pleno de sua cidadania.  
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7. APÊNDICE 

 

7.1 PROPOSTA 1: “CARGAS MAGNÉTICAS”?    

Essa aula tem o objetivo de mostrar a diferença entre fenômenos de origem elétrica e 

fenômenos de origem magnética. 

1. Problematização 

Assista ao trailler do filme X-Men: 
 

 

                            Figura 1: Mostra a cena do filme do X-Men – Origins Magneto Trailer.
18

 

 

2. Perguntas-Chave 

 

 

2.1 Sabemos dos estudos da eletricidade, que cargas elétricas de sinais opostos se atraem, 

e cargas elétricas de sinais iguais se repelem. Essa propriedade pode ser aplicada aos 

ímãs? 

2.2 Um ímã possui duas regiões magnéticas, chamadas de regiões polares norte e sul. Ao 

quebrarmos um ímã, essas regiões se separam? Explique sua resposta. 

2.3 Por que afirmamos que a Terra é um ímã gigante? 
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 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=XElV58a3RAE. Acesso em: 05/outubro/2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=XElV58a3RAE
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3. Conceitos-Chave 

 

3.1 Campo magnético 

Definimos o campo magnético de forma análoga às definições do campo elétrico e do 

campo gravitacional. Sendo o campo gravitacional a modificação no espaço em função da 

presença de uma massa e o campo elétrico a modificação do espaço mediante a presença de 

cargas elétricas, o campo magnético pode ser definido como sendo a região do espaço onde 

um ímã manifesta sua ação. O campo magnético produz uma força que pode ser repulsiva ou 

atrativa 

3.2 Materiais ferromagnéticos 

Os materiais ferromagnéticos compreendem um pequeno grupo de substâncias 

encontradas na natureza que, ao serem colocadas na presença de um campo magnético, se 

imantam fortemente. Os principais materiais ferromagnéticos são o Ferro, o Níquel e o 

Cobalto. Um exemplo fácil de ferromagnetismo que podemos encontrar no nosso dia a dia são 

os ímãs de geladeira, frequentemente usados para fixar pequenos lembretes ou recados. 

3.3 Ímãs 

Um ímã é um material ferromagnético que cria um campo magnético à sua volta. Os 

ímãs podem ser naturais (exemplo: magnetita), permanentes (exemplo: minério de ferro) ou 

artificiais, formados por um material ferromagnético, como ferro, níquel ou cobalto. Um ímã 

é um dipolo magnético, isto é, possui dois polos, norte e sul, e uma das suas propriedades 

fundamentais é que não existe monopolo magnético, ou seja, um polo sul separado de um 

polo norte. Os ímãs com mesma polaridade se repelem e com polaridades diferentes se 

atraem. 
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Figura 2: Os polos iguais se repelem e os polos diferentes se atraem
19 

3.4 Representação do Campo Magnético 

 O campo magnético é representado por linhas de indução magnética, como mostra a 

figura 3. Assim como o campo elétrico, o campo magnético é um vetor, ou seja, possui 

módulo, direção e sentido. O vetor é geralmente designado pelo símbolo  ⃗  e, por definição, 

sua direção é tangente às linhas de campo em cada ponto e o sentido é o mesmo delas. Por 

convenção, adotou-se que as linhas de indução saem do polo norte do ímã e chegam ao polo 

sul. Assim, o campo magnético em cada ponto tem sua orientação representada por um vetor 

colocado nesse ponto.  

 

 

 Figura 3: Representação das linhas de indução magnética produzidas por um ímã
20 

 

A configuração das linhas de campo em um dado ponto do espaço pode ser 

determinada usando a agulha magnética de uma bússola, colocando o seu eixo de rotação 

sobre o ponto considerado. A direção do vetor campo magnético é a direção da reta definida 

pela agulha e o sentido do vetor campo magnético é do polo S ao polo N da agulha, como 

ilustra a figura 4. 
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 Disponível em: http://www.infoescola.com/fisica/ima/ . Acesso em: 05/ outubro / 2013. 
20

 Disponível em: http://dc269.4shared.com/doc/IvYg4v5y/preview_html_b303cc5.png .  
Acesso em: 05/ outubro / 2013. 

http://www.infoescola.com/fisica/ima/
http://dc269.4shared.com/doc/IvYg4v5y/preview_html_b303cc5.png


44 
 

Figura 4: Direção e sentido do campo magnético.
21

 

A intensidade (módulo) do campo magnético em certo ponto é proporcional ao 

número de linhas de campo que atravessam uma superfície de área unitária perpendicular às 

linhas nesse ponto. Assim, próximo aos polos onde a densidade de linhas é maior, a 

intensidade do campo magnético é maior. Nas regiões onde as linhas de campo estão mais 

distantes umas das outras, a intensidade do campo é menor. 

 

 

3.5 O funcionamento da bússola 

 

A bússola é um objeto utilizado para orientação geográfica. Sua construção ocorreu 

tendo como referência a rosa dos ventos, que é uma imagem que representa os pontos 

cardeais, colaterais e subcolaterais. É um objeto com uma agulha magnética que é atraída para 

o polo magnético terrestre. 

O desenvolvimento da bússola data do ano 2000 a.C., e a busca pelo seu 

aperfeiçoamento ocorreu durante séculos. Um avanço considerável foi obtido quando se 

descobriu que uma fina peça de metal poderia ser magnetizada, esfregando-a com minério de 

ferro. Em 850 d.C., os chineses, em busca de maior precisão desse instrumento, começaram a 

magnetizar  agulhas de forma a ganhar maior precisão e estabilidade. Surgiu então a bússola - 

que atualmente funciona com o mesmo princípio desenvolvido pelos chineses. 

O objeto é composto por uma caixinha de material transparente, chamada de cápsula; 

dentro dela existe uma peça metálica denominada agulha. A agulha é equilibrada sobre um 

eixo que tem livre movimento. Essa agulha magnetizada aponta sempre para o polo norte 

magnético da Terra. Isso ocorre em razão da grande quantidade de ferro derretido no interior 

da Terra, que funciona como um ímã e atrai a agulha magnetizada da bússola.
22

 

 

3.6 A Terra como um grande ímã 

 

Durante muito tempo, os estudiosos acreditaram que o magnetismo terrestre tinha 

relação com os minérios derretidos existentes no interior do núcleo da Terra. Estes seriam os 

responsáveis pela existência do campo magnético. Até este momento, ainda não existe uma 

explicação completa e detalhada sobre a origem do campo magnético terrestre.  

                                                           
21

 Disponível em: http://magnetismo.spaceblog.com.br/1488525/Teoria/ Acesso em: 05/ outubro/ 2013. 
22

 Texto retirado, disponível em: http://www.brasilescola.com/geografia/bussola.htm.  

Acesso em: 05/outubro /2013 

http://magnetismo.spaceblog.com.br/1488525/Teoria/
http://www.brasilescola.com/geografia/bussola.htm
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A teoria mais aceita é a de que este campo seja criado por enormes corrente elétricas, 

circulando na parte líquida (magma) no interior da Terra, que é altamente condutora. 

Aceitando essa teoria, muitos cientistas afirmam que Terra se comporta como um ímã gigante, 

estabelecendo que o polo norte magnético situa-se próximo ao polo sul geográfico e o polo sul 

magnético próximo ao seu polo norte geográfico. 

                              

                                    Figura 6: A terra como um grande ímã.
23

 

 

4. Sugestões de Atividades 

 

4.1 Atividade 1: Materiais ferromagnéticos   

 

O objetivo da atividade é mostrar a diferença entre materiais magnéticos e não 

magnéticos. Alguns objetos, como os metais, são atraídos pelos ímãs por serem 

ferromagnéticos, outros objetos, como o papel, não são. 

Separe a turma em grupos de 3 alunos e entregue 6 imagens de objetos para cada 

grupo, impressas em cartelas de papel. Alguns exemplos de imagens que podem ser utilizadas 

são apresentados a seguir. 

 

             

                                                           
23

 Disponível em: http://ensinoadistancia.pro.br/EaD/Eletromagnetismo/CampoMagnetico/fig-3-12-1.gif. Acesso 

em: 05/ outubro /2013. 

http://ensinoadistancia.pro.br/EaD/Eletromagnetismo/CampoMagnetico/fig-3-12-1.gif
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            1 - Bússola                2- Rolo de filme                         3- Livro de papel.  

                           de cinema 

              

          4- Ímãs de geladeira      5- Latas de alumínio                  6- Parafuso de aço 

 

Peça para que os alunos separem os objetos que o super herói (MAGNETO) seria 

capaz de atrair e quais não seria. Após separarem as imagens, proponha que os grupos de 

alunos se tornem diretores de uma cena do filme X-Men. Esta cena deve conter, 

obrigatoriamente, um dos objetos que é atraído e um dos objetos que não é atraído. É 

importante que na cena apareça o nome do objeto escolhido e explicações de física coerentes, 

afinal, neste filme o Magneto sabe física! Após a realização da atividade, cada  grupo deverá 

encenar para turma. 

 

4.2 Atividade 2: Criando uma bússola caseira 

 

Essa atividade tem o objetivo de mostrar, de forma simples, a ação do campo 

magnético terrestre sobre um material imantado. 

 

 Material utilizado: 

 

 

 

 Bacia;   

 Ímã ou papel imantado;    

 agulha; 

 papel;   

 água.  

 

       Figura 7: Material utilizado para construir a bússola.
24

 

 

                                                           
24

 Foto tirada pelo autor deste trabalho. 
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 Procedimento : 

 

 Primeiramente, encha a bacia com água e coloque-a em um lugar firme e plano. Tome 

cuidado para não balançar a bacia, pois a água deve ficar, o máximo possível, em 

repouso;  

 

 Em seguida, imante a agulha esfregando-a no ímã, sempre no mesmo sentido, de 15 a 

20 vezes. 

 

 Após imantar a agulha, coloque cuidadosamente um pedaço de papel no centro da 

vasilha com água. 

 

 Coloque, então, a agulha em cima do papel. 

 

Após a realização do experimento, responda às seguintes questões: 

 

1) O que você observou com relação à agulha?  Redija, brevemente, suas observações sobre o 

comportamento da agulha. Para completar sua análise, peça ao professor uma bússola e 

compare com seu experimento. 

2) Aproxime o ímã da agulha. O que aconteceu agora? Explique. 

3) Explique como suas observações se relacionam com o magnetismo terrestre. 

 

4.3 Atividade 3: Brincando com os ímãs 

 

 Forme grupos de 4 alunos e distribua um ímã e uma bússola para cada grupo. 

Inicialmente peça para o grupo identificar os polos norte e sul do ímã.  

 Após identificação dos polos, peça para os alunos responderem as seguintes perguntas: 

1) Como vão ficar os polos norte e sul do ímã se você quebrá-lo? 

 Depois que os grupos responderem a pergunta, peça para que eles quebrem o ímã e 

depois, tentem juntá-los novamente. Faça, então, as seguintes perguntas: 

2) Suas previsões estão  coerentes com o experimento? Explique 

3) Por que você não consegue separar os polos desse ímã?  
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5.  Sugestão para a avaliação da aprendizagem 

 

5.1 Observe a tira de humor abaixo: 

 

Figura 8: Tira de humor.
25

 

 

Explique porque o cúmulo da persistência é tentar separar apenas um polo do ímã. 

 

5.2 Leia a reportagem abaixo, que foi extraída do site EXAME.COM, uma revista online da 

Editora Abril.  

“ São Paulo - Uma poderosa explosão solar atingiu o campo magnético da Terra na terça-feira 

à noite. A NASA, agência espacial americana, divulgou um vídeo da erupção solar, antes de 

fechar por causa da paralisação econômica americana. 

Essas tempestades são causadas por manchas solares, regiões onde há uma redução de 

temperatura e pressão das massas gasosas no Sol, relacionadas ao seu campo magnético. 

A tempestade solar foi considerada de nível moderado (G2) pelos funcionários do 

Centro de Previsão de Tempo Espacial, um serviço da National Oceanic and Atmospheric 

Administration. A Terra permanece sob a influência desta tempestade solar.   

Essas tempestades causaram auroras boreais em partes do Canadá e dos Estados 

Unidos. A energia liberada em tempestades pode interferir em comunicações de alta 

frequência de rádio, usadas por empresas aéreas de navegação em regiões próximas ao Polo 

Norte. A tempestade também pode afetar redes de energia e operações por satélite. 

                                                           
25

 Disponível em: http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/webvol03/ima.jpg Acesso em: 05/ outubro / 2013. 

http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/webvol03/ima.jpg
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Este tipo de fenômeno é normal. O Sol tem ciclos de atividade de aproximadamente 

11 anos, com períodos mais intensos. O auge desse ciclo acontece agora, em 2013. 

Nesse período, conhecido como máximo solar, os campos magnéticos se invertem e 

novos buracos aparecem perto dos polos. Eles, então, aumentam em número e tamanho. 

Segundo os astrônomos, esses buracos são importantes para a ciência porque ajudam na 

compreensão do clima espacial. 

Apesar de ser considerado o ápice do ciclo solar, o pico foi medíocre até agora. Na 

verdade, os cientistas dizem que o atual ciclo solar é o mais fraco em 100 anos”.
26

 

 

 Nesta reportagem é mencionado o fenômeno das “auroras boreais”, que são 

fenômenos naturais. Faça uma breve pesquisa, em grupos de no máximo 5 alunos, sobre as 

auroras boreais, contendo figuras e explicações sobre como são formadas e suas principais 

características. Cada grupo terá 5 minutos para apresentar o trabalho.  
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 Disponível em: http://exame.abril.com.br/ciencia/noticias/nova-explosao-solar-atinge-campo-magnetico-da-

terra. Acesso em: 05/ outubro / 2013 

http://exame.abril.com.br/ciencia/noticias/nova-explosao-solar-atinge-campo-magnetico-da-terra
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7.2 PROPOSTA 2:  CONFIRMANDO AS UNIDADES 

 

Nessa aula pretendemos apontar os erros conceituais relacionados com a forma de 

expressar as unidades. 

 

1.   Problematização  

A figura 1 mostra uma placa que sinaliza a velocidade máxima permitida em um 

trecho de uma estrada, a figura 2 mostra uma placa que indica a velocidade máxima que os 

motoristas devem obedecer em um estacionamento de uma universidade no Rio de Janeiro e a 

figura 3 mostra duas pessoas numa balança.  

         

   Figura 1: Velocidade máxima permitida                                          Figura 2: Velocidade máxima  

          nas estradas.
27

                 permitida na Universidade.
28

  

   Figura 3: Quantidade de massa medida na balança.
29
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 Disponível em: http://m.diarioweb.com.br/img/cache/jp/64881-315x246,96.jpg . Acesso em: 26/10/2013. 
28

 Foto tirada pelo autor deste trabalho. 
29

 Disponível em: http://www.vianutri.com.br/media/wysiwyg//blog/massa-magra-gorda.jpg . Acesso em: 26/ 

outubro /2013. 

http://m.diarioweb.com.br/img/cache/jp/64881-315x246,96.jpg
http://www.vianutri.com.br/media/wysiwyg/blog/massa-magra-gorda.jpg
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2.  Perguntas-Chave : 

2;1 Você pode perceber uma diferença entre as figuras 1 e 2 acima? Qual delas você acha que 

está correta? Explique. 

2.3 A figura 3 mostra dois rapazes verificando sua massa na balança. Para os dois, que 

possuem  estruturas corporais diferentes, a balança indica 90kg. O que você mede quando pisa 

na balança, o seu peso ou sua massa? Explique. 

3.  Conceitos-Chave: 

3.1 Sistema Internacional de Unidades (SI) 

O Sistema Internacional de Unidades é um sistema de unidades de medidas 

padronizadas, adotadas para cada grandeza física. Em física, grandeza é tudo que pode ser 

medido, como por exemplo, tempo, velocidade, força e aceleração. Existem dezenas dessas 

grandezas, mas alguns padrões e definições foram estabelecidos para um número mínimo 

delas. Essas são chamadas de grandezas fundamentais e, a partir delas são definidas todas as 

outras grandezas físicas. As grandezas fundamentais são o comprimento, a massa e o tempo.  

A tabela abaixo nos mostra as unidades de base do SI, bem como seus símbolos. 

 

Grandeza 

 

Nome da unidade Símbolo 

Comprimento Metro m 

Tempo Segundo s 

Massa Quilograma kg 

Corrente Elétrica Ámpere A 

Frequência Hertz Hz 

Pressão Pascal Pa 

Aceleração Metro por segundo ao quadrado    ⁄  

Velocidade Metro por segundo   ⁄  

Tabela 1: Grandezas físicas e suas unidades correspondentes. 
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3.2  Velocidade 

 A velocidade é uma medida de quão rápido um objeto se move, ou seja, expressa a 

distância percorrida por um corpo em um determinado intervalo de tempo. Matematicamente 

a velocidade pode ser calculada por: 

           ( )   
                     (  )

                   (  )                                    
 

  

 A partir dessa definição, podemos determinar a unidade de velocidade juntando-se as 

unidades das  duas grandezas fundamentais que a definem : o comprimento e o tempo. Assim, 

podemos expressar a velocidade em m/s, quando nos referimentos a percursos mais curtos, ou 

em km/h, para percursos mais longos. 

3.3 Massa 

  A massa está associada à quantidade de matéria presente em um corpo. A massa de 

um corpo não se altera, se este for levado para qualquer outro lugar do espaço. No sistema 

internacional de unidades (SI), a massa é expressa em quilogramas (kg). 

3.4 Força peso 

 

Os animais, as plantas, as pedras e todos os corpos estão sujeitos à atração 

gravitacional da Terra. Vamos supor que você jogue uma pedra, de massa m, do alto de um 

prédio. Sabemos que a massa m da pedra é muito menor que a massa M da Terra. Essa pedra 

funcionará como um corpo de prova, porque ela ajuda na determinação do módulo do campo 

gravitacional em várias regiões do espaço.  

Sempre que colocamos um corpo de prova próximo ao campo gravitacional da Terra, 

verifica-se que atua uma força sobre ele que aponta para o centro da Terra. Assim, podemos 

fazer uma varredura de todas as linhas de campo gravitacional. Essa pedra está sujeita a uma 

força que chamamos de força Peso, dada por : 

 ⃗       
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Onde m representa a massa e    a aceleração da gravidade. Observamos na tabela 1, as 

unidades de medida de massa e aceleração que são, respectivamente, kg e     ⁄ . Logo a 

unidade de força no SI é kg.   ⁄ , denominada de Newton (N) 

 

4. Sugestões de atividades: 

4.1  Erros cotidianos 

Infelizmente, é possível observar alguns erros de física em situações do cotidiano das 

pessoas. Erros relacionados com as unidades de velocidade são encontrados muito facilmente 

nas ruas da cidade. Para fazer um levantamento desses erros, separe a turma em grupos de 4 

alunos e proponha uma pesquisa na qual cada grupo deverá registrar os locais onde os erros 

foram observados (nas ruas, nos meios de transporte, nos prédios, nos livros didáticos, em 

textos de divulgação científica e etc.). Após a pesquisa, os grupos apresentarão para seus 

colegas de classe um relatório com uma análise sobre os erros encontrados. 

4.2  De olho nas unidades 

 Separe a turma em grupos de 4 alunos e distribua aos grupos a imagem da figura 4 em 

uma folha de papel . 

 

Figura 4: Situações do cotidiano em que as unidades de medida não correspondem de maneira correta às 

grandezas físicas.
30

  

  

                                                           
30

 MEDINA, Márcio. Ensinar física para  alunos do século XXI: como ensinar unidades e medidas – Meio 

metrinho ou meio metrão?, 2011. 
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Peça para os grupos de alunos que eles identifiquem os erros nas unidades de algumas 

figuras e digam qual é a grandeza e a unidade correta. 

 Após a identificação dos erros nas unidades de medida, peça para que o grupo crie, 

utilizando alguma das figuras acima, um pequeno texto que inclua o erro da imagem e a 

explicação correta para utilização de determinada unidade e sua grandeza física. 

4.3   Fazendo medidas.  

 Separe a turma em grupos de 3 a 4 alunos. 

 Distribua para cada grupo: uma régua de 30 cm, um lápis, uma folha de papel e uma 

caixa de papelão (por exemplo, caixa de leite, de creme de leite, aveia e etc.). É interessante 

que cada grupo tenha esse mesmo tipo de material, porém de tamanhos diferentes. 

 

    

                                      Figura 5: Material para realização da atividade 3 

 

 Peça para o grupo efetuar, utilizando a régua,  as medidas das grandezas especificadas 

na tabela abaixo, registrando os valores encontrados e suas respectivas unidades. 

Grandeza Valor medido Unidade 

Comprimento do lápis   

Área da folha de papel   

Volume da caixa   

 

Após a realização das medidas, peça ao alunos que respondam às seguintes perguntas: 

1) Existe diferença entre as unidades das grandezas medidas nesta atividade? 

2) Você é capaz de indicar a relação que existe entre as unidades das medidas efetuadas? 

Justifique sua resposta. 
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5. Sugestão para avaliação da aprendizagem : 

As imagens das figuras 6 e 7 retiradas de uma reportagem publicada em uma revista 

de engenharia
31

. 

 

 

Figura 7: Placa de restaurante. 

 

 

Figura 6: Avisos de transito. 

 

A primeira figura mostra uma placa de um restaurante com o intuito de anunciar o 

preço de 1Kg de comida e seu horário de funcionamento e, a segunda figura, mostra um 

painel eletrônico com a informação sobre  a velocidade máxima permitida em uma certa rua 

da cidade. 

Observamos que as duas figuras mostram situações comuns do dia a dia e, além disso, 

apresentam erros nas unidades de medida. Produza um texto argumentativo a respeito dos 

erros nas unidades de medida encontrados nas figuras acima. 
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 Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/31412791/O-uso-incorreto-de-unidades-de-medida-e-suas-grandezas-

Quais-as-regras-para-evita-lo. Acesso em: 26/ outubro /2013. 
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7.3 PROPOSTA 3:  CALOR X TEMPERATURA  

 

Essa aula tem o objetivo de esclarecer a diferença entre os conceitos físicos de calor e 

temperatura. 

1.  Problematização (1): 

 

Segundo a reportagem ilustrada na figura 1, extraída do Jornal Nacional (10/02/2010), 

dados meteorológicos estatísticos afirmam que em fevereiro de 2010 o Rio de Janeiro foi o 

segundo lugar mais quente do mundo. 

 

Figura 1: A imagem mostra a reportagem do Jornal Nacional sobre as altas temperaturas no Rio de Janeiro
32

. 

 

 

1.1  Problematização (2): 

Observe o quadrinho da figura 2. Dois irmãos estão conversando em um dia de muito Sol 

no Rio de Janeiro.  

 

Figura 2: Corrigindo o irmão! 
33 

                                                           
32

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=sxH4550DYZE. Acesso em: 14/outubro/2013. 

33
 Disponível em: (Adaptado) < 

http://1.bp.blogspot.com/_HnxdYu147o0/SpUtgvRfAJI/AAAAAAAAAJ0/_qCTxTnIux8/S264/temp.jpg>. 

Acesso em: 12/outubro /2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=sxH4550DYZE
http://1.bp.blogspot.com/_HnxdYu147o0/SpUtgvRfAJI/AAAAAAAAAJ0/_qCTxTnIux8/S264/temp.jpg
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2. Perguntas-Chave : 

 

2.1 Referentes à Problematização (1): 

 

2.1.1 O repórter afirma: “O pico de calorão foi a 41,5ºC!”. Provavelmente você já deve ter 

ouvido muitas vezes afirmações como esta, entre outras, como: “Eu estou com muito 

calor!!!”. Você acha que esta forma comum de falar é a maneira correta de se referir às altas 

temperaturas? Explique. 

2.1.2 Como foi possível medir a sensação térmica no Rio de Janeiro e nas cidades do 

continente africano? Essa foi uma medição de calor ou de temperatura?  

2.2 Referente à Problematização (2) 

 No quadrinho, os irmãos, Fernando e Letícia, conversam em mais um dia ensolarado, do Rio 

de Janeiro. Fernando, ao dizer que está calor, é corrigido por sua irmã, que diz que sua 

afirmação está errada. O que você explicaria se fosse Letícia? 

3. Conceitos-Chave: 

 

3.1 Temperatura 

Sabemos, das nossas experiências diárias, que quando tiramos um cubo de gelo do 

congelador da nossa geladeira (a baixas temperaturas), percebemos que ele se encontra no 

estado sólido e, quando o colocamos em contato com o ambiente (altas temperaturas em 

comparação com a temperatura do congelador), ele mudará de estado transformando-se em 

água.  E ainda mais, se elevarmos mais a temperatura, a água evapora! Relacionando o grau 

de agitação das moléculas com a temperatura, podemos dizer que:  

 Quando um corpo apresenta temperatura baixa, o grau de agitação de suas moléculas é 

baixo;  

 Quando um corpo apresenta temperatura alta, o grau de agitação de suas moléculas é 

alto. 

 

Definimos assim que temperatura é a grandeza física associada ao estado de movimento 

ou  agitação das moléculas que compõem os corpos. No cotidiano é muito comum as pessoas 



58 
 

medirem o grau de agitação dessas moléculas através da sensação de quente ou frio que se 

sente ao tocar outro corpo. No entanto, não podemos confiar na sensação térmica. Para isso 

existem os termômetros, que são instrumentos de medida graduados para medir a temperatura 

dos corpos.  

3.2 Termômetros 

 

 Historicamente, sabe-se que o primeiro termômetro era formado por uma parte de 

vidro arredondada, denominada bulbo, e um fino pescoço de vidro. Esse tipo de termômetro 

foi inventado pelo grande físico, matemático e astrônomo Galileu Galilei.  

O termômetro de bulbo é o termômetro de vidro comum que você conhece desde 

criança. Ele contém um tipo de líquido, geralmente mercúrio, e funciona de acordo com um 

princípio bem simples: um líquido muda seu volume conforme sua temperatura é alterada. Os 

líquidos ocupam menos espaço quando estão frios e ocupam mais espaço quando estão 

quentes.  

           Existem vários outros tipos de termômetros, cada um usando uma diferente 

propriedade da matéria que exibe alguma alteração ao experimentar uma variação de 

temperatura. Para medir uma temperatura usando o termômetro de bulbo, coloca-se o 

termômetro em contato com o objeto. Após certo tempo, verifica-se que a altura da coluna se 

estabiliza porque o termômetro atinge a mesma temperatura do objeto. Nessas condições, 

dizemos que o termômetro e o objeto atingiram uma situação de equilíbrio térmico.
34

 

3.3 Escalas Termométricas 

  Os termômetros são instrumentos que medem a temperatura de equilíbrio térmico. Para 

que seja atribuído um valor para essa medida é necessário que haja uma escala. As escalas 

termométricas mais conhecidas são: Celsius, Kelvin e Fahrenheit. A escala Celsius é mais 

utilizada por nós no Brasil; a escala Fahrenheit é mais utilizada nos Estados Unidos e a escala 

Kelvin por cientistas. Muitos problemas de física relacionam as conversões dessas escalas, 

que são dadas da seguinte forma: 

Relação entre as escalas Kelvin e Celsius:  

             

                                                           
34

  Texto retirado do blog tipofisica, disponível em: http://tipofisica.blogspot.com.br/2010/03/como-
funcionam-os-termometros.html. Acessado em: 12/ outubro /2013. 

http://tipofisica.blogspot.com.br/2010/03/como-funcionam-os-termometros.html
http://tipofisica.blogspot.com.br/2010/03/como-funcionam-os-termometros.html
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Relação entre as escalas Fahrenheit e Celsius: 

 

     

 
 
  
 

 

Relação entre as escalas Fahrenheit e Kelvin: 

 

     

 
 
  
 

 

 

3.4 Calor 

 

É muito comum ver pessoas falando que “estão com calor”. No entanto, fisicamente  

essa fala está errada. Calor, ao contrário do que as pessoas dizem, não é definido pelo grau de 

agitação das moléculas e sim como sendo energia térmica em trânsito, que flui de um corpo 

para outro em razão da diferença de temperatura existente entre eles - sempre do corpo mais 

quente para o corpo mais frio. A figura 3 deixa mais explícita a diferença entre os conceitos 

de calor e temperatura, basta analisar a unidade correspondente a cada uma dessas grandezas. 

A unidade de temperatura na escala Celsius é o ºC, já a unidade de calor é a caloria (cal). Por 

definição, 1 caloria é a quantidade de calor necessária para elevar de 1ºC a temperatura de 1 

grama de água. 

 

Figura 3: Transferência de energia de um corpo com temperatura alta para um corpo de temperatura baixa.
35

 

 

 

 

                                                           
35

 Montagem feita pelo autor deste trabalho. 
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3.5  Isolantes e condutores térmicos: 

 

A condução térmica é uma forma de transferência de calor que necessita de um meio 

material para que o calor consiga se propagar. Esse material pode facilitar ou dificultar o 

fluxo de calor entre os corpos, e são classificados como isolantes ou condutores térmicos. 

 Isolantes : 

Dificultam o fluxo de calor entre os corpos, por exemplo, lã e madeira. 

 Condutores : 

Facilitam o fluxo de calor entre os corpos, por exemplo, metal e ferro. 

 

4. Sugestões de atividades  

 

4.1  Teste seu tato e experimente suas sensações. 

Faça uma experiência demonstrativa em sala de aula. Leve 4 béqueres com água. O 

béquer 1 deverá ser cheio com água fervida (espere um tempo até que a água atinja uma 

temperatura suportável para colocar as mãos), o béquer 4 será cheio com água e gelo (espere 

um tempo até que a água atinja uma temperatura suportável para colocar as mãos) e os 

béqueres 2 e 3 serão cheios com água à temperatura ambiente (figura 4). 

 

 Figura 4: Representação da organização dos béqueres e suas respectivas temperaturas. 
36

 

                                                           
36

 Montagem feita pelo autor deste trabalho. 
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Separe a turma em grupos de 3 a 4 alunos. Peça a um aluno de um grupo que coloque as 

duas mãos, simultaneamente, nos béqueres 2 e 3 e peça para este aluno relatar sua sensação 

para os outros colegas de grupo. Em seguida, peça para o aluno retirar as mãos dos béqueres 2 

e 3 e colocá-las nos béqueres 1 e 4, simultaneamente. Peça, novamente, para que ele relate 

suas sensações acerca dos béqueres 1 e 4. Por último, peça para que retorne com as mãos nos 

béqueres 2 e 3 e, de novo, relate suas sensações. 

Pergunte: 

1) Por que você sentiu diferença de temperatura ao retornar com as mãos nos béqueres 2 e 3 

se eles estão à temperatura ambiente ? 

2) Se a experiência for refeita, depois de passado um longo tempo, será possível perceber as 

mesmas sensações? 

4.2  Utilizando simulação. 

 Nesta atividade, sugerimos a utilização de uma simulação, cujo objetivo é mostrar a 

quantidade de energia transferida de um corpo para o outro em situações distintas, fazendo 

uso de um aquecedor. A figura abaixo mostra o material que é utilizado na experiência 

descrita na simulação, que pode ser acessada no site:  

http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-forms-and-changes. 

 

Figura 5: Simulação de calor e temperatura.
37

 

                                                           

37
 Disponível em: : http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-forms-and-changes. Acesso em:12/ 

outubro /2013. 

http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-forms-and-changes
http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/energy-forms-and-changes
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 Para que haja maior interação entre os alunos, separe a turma em grupos de 4 alunos. 

Peça então que eles realizem os procedimentos descritos abaixo e respondam as questões a 

seguir. 

1.Inicialmente selecione o símbolo de energia. Coloque o béquer com água no aquecedor e, 

em seguida, coloque um termômetro no interior do béquer. Feito este procedimento, aqueça o 

sistema. O que você observa? Por que há uma aglomeração de símbolos de energia no interior 

do béquer? 

2.Por que, ao aquecer a água até que o termômetro atinja o seu máximo, aparece uma espécie 

de fumaça ? 

3.Retire o béquer com água do aquecedor. Coloque o tijolo em um aquecedor e o ferro no 

outro. Em seguida, coloque os termômetros em contato com eles. Aqueça o sistema até que os 

termômetros atinjam seus níveis máximos. Explique porque aparecem mais símbolos de 

energia no cubo de ferro do que no cubo de tijolo. 

5. Sugestão para avaliação de aprendizagem: 

5.1 Ricardo é um carioca da gema e tem a rotina de toda manhã de domingo ler o jornal. A 

reportagem que ele está lendo diz que pelo quarto dia consecutivo, na Califórnia, os 

termômetros indicavam a temperatura de 40ºF.(Figura 6) 

 

Figura 6: Quadrinho de escalas termométricas.
38

 

                                                                                                                                                                                     
 
38

 Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/aulas/15326/imagens/temperatura01.jpg . Acesso em: 

12/ outubro /2013. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/aulas/15326/imagens/temperatura01.jpg
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Explique o quadrinho. O que Ricardo está imaginando coincide com o real estado térmico 

na Califórnia? 

5.2 Analise a tira de humor da figura 7 : 

 

Figura 7: Quadrinho do Garfield com frio.
39

 

 

Jon, dono de Garfield, oferece um agasalho para que o gato se sinta mais confortável com a 

temperatura ambiente. Explique por que as pessoas usam os agasalhos, por exemplo de lã, 

para diminuir a sensação de frio no corpo. 

                                                           
39

 Disponível em: 

http://2.bp.blogspot.com/_1X3ALH_x40M/SNPaPq5mFUI/AAAAAAAAAVo/3Ie8VW5jX5E/s400/garfield 

.Acesso em 12/ outubro /2013. 

http://2.bp.blogspot.com/_1X3ALH_x40M/SNPaPq5mFUI/AAAAAAAAAVo/3Ie8VW5jX5E/s400/garfield
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7.4 PROPOSTA 4: MASSA X PESO 

 

1. Problematização: 

Observe os quadrinhos abaixo e responda as questões da parte 2. 

 
Figura 1: Quadrinho que emagrece.

40
 

 

   
Figura 2: Quadrinho do pesadelo.

41
 

 

 

 

 

                                                           
40

 Disponível em: http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/mecanica.htm  . Acesso em: 

11/ outubro /2013. 

41
 Disponível em(Adaptado): <http://refensdafisica.tumblr.com/post/23331420072/forca-peso-em-tirinhas>. 

Acesso em: 11/ outubro /2013. 

 

http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/mecanica.htm
http://refensdafisica.tumblr.com/post/23331420072/forca-peso-em-tirinhas
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2.Perguntas – Chave: 

 

1. Na figura 1, observamos que o rapaz mais gordinho prefere ir à Lua para emagrecer. 

Você acha que isso seria possível? Explique. 

2. O quadrinho da figura 2 mostra o pesadelo de um rapaz. No pesadelo, todas os objetos 

e pessoas caem da Terra. A figura abaixo mostra quatro pessoas e quatro posições 

sobre o planeta Terra, designadas pelos números 1, 2, 3 e 4. Analisando a situação 

ilustrada no quadrinho 2, represente, na figura ao lado (a figura representa o planeta 

Terra), como devem ficar as quatro pessoas em suas respectivas posições na Terra. 

Explique seu raciocínio. 

 
 

 

3.Conceitos – Chave: 

 

3.1  Massa 

Massa é a quantidade de matéria presente em um corpo e, segundo a mecânica 

newtoniana, ela representa a medida da inércia de um corpo, ou seja, sua resistência a ter um 

movimento acelerado. A massa de um corpo não se altera, se este for levado para qualquer 

outro lugar do espaço. No sistema internacional de unidades (SI), a massa, que é uma 

grandeza escalar, é expressa em quilogramas (kg).  

 

 

Figura 3: Pessoas em diferentes posições na Terra. 
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3.2  Campo Gravitacional 

 

Isaac Newton foi um dos maiores pesquisadores em Física e Matemática, contribuindo 

consideravelmente nos estudos, principalmente de mecânica e óptica. Newton propôs uma lei, 

chamada hoje de Lei da Gravitação Universal: “Matéria atrai matéria na razão direta do 

produto de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância que as separa”. 

          Matematicamente, a Lei da Gravitação é expressa como: 

  

  Figura 4: Equação matemática da lei de gravitação de Newton 
42

 

 

Onde M e m são as massas dos corpos, d é a distância entre o centro dos corpos e G é a 

constante universal da gravitação. (Curiosidade: O valor da constante foi determinado mais de 

um século após a teoria de Newton). 

              
    

   
 

A Terra define uma região do espaço onde qualquer objeto fica sujeito a uma força 

atrativa. Um conjunto de linhas, denominadas linhas de força do Campo Gravitacional, está 

representado na figura 5. As linhas de força são linhas imaginárias que auxiliam na 

visualização do campo. A tangente a uma linha de força num dado ponto nos dá a direção e o 

sentido do vetor campo gravitacional.  

                                                           
42

 Disponível em: http://www.iped.com.br/sie/uploads/18958.jpg  . Acesso em: 11/ outubro /2013 

http://www.iped.com.br/sie/uploads/18958.jpg
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Figura 5: Representação das linhas de força do Campo Gravitacional
43

 

 

3.3 Força peso 

 

Os animais, as plantas, as pedras e todos os corpos que estão na Terra estão sujeitos à 

ação atrativa de sua força gravitacional. Vamos supor que você jogue uma pedra, de massa m, 

do alto de um prédio. Sabemos que a massa m da pedra é muito menor que a massa M da 

Terra. Essa pedra funcionará como um corpo de prova, porque ela ajuda na determinação do 

módulo do campo gravitacional em várias regiões do espaço.  

Sempre que colocamos um corpo de prova próximo ao campo gravitacional da Terra, 

verifica-se que atua uma força sobre ele que aponta para o centro da Terra. Assim podemos 

fazer uma varredura de todas as linhas de campo gravitacional. Essa pedra está sujeita a uma 

força que chamamos de força Peso, dada por : 

 ⃗       

e por ser uma força, a unidade é N (Newton), no sistema SI. E o campo gravitacional é dado 

por : 

    
 ⃗ 

 
 

 

A massa de um corpo é uma característica própria, sendo constante em qualquer região 

do Universo. No entanto, o peso é função do local e depende de g, que por sua vez, depende 

da altitude. Considere um corpo A, de massa m, localizado a uma altura h acima da superfície 

da Terra (Figura 6).  

                                                           
43

 Disponível em: http://www.mundoeducacao.com/fisica/campo-gravitacional.htm. Acesso em: 11/ outubro 
/2013 

http://www.mundoeducacao.com/fisica/campo-gravitacional.htm
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                       Figura 6: Corpo de massa m, sob a ação da força gravitacional da Terra. 

Sua aceleração será dada por: 

 

Usando essa expressão, podemos encontrar o  valor do campo gravitacional em função 

da massa da Terra (Mt) e do raio da Terra (Rt); Considerando G= 6,67384 × 10
-11

 m
3
 kg

-1
 s

-2
, 

Mt = 5,98 x 10
24

 kg e Rt = 6,3 x 10
6 

m, encontramos: 

   
                    

(        ) 
 

                    ⁄  

O módulo do campo gravitacional na superfície da Terra vale, portanto, 9,8 m/s
2
. Para 

os demais planetas do Sistema Solar, encontramos facilmente o valor de g, simplesmente 

usando os valores da massa do planeta e seu raio. A tabela abaixo mostra as diferentes 

acelerações gravitacionais de diferentes planetas e da Lua. 

 

Tabela 1: As diferentes acelerações da gravidade nos planetas e na Lua.
44

 

                                                           
44

 Disponível em: http://www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/fisica/movimento-vertical-do-projetil-
sob-acao-da-gravidade/aceleracao-da-gravidade.html. Acesso em: 11/ outubro /2013. 

http://www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/fisica/movimento-vertical-do-projetil-sob-acao-da-gravidade/aceleracao-da-gravidade.html
http://www.colegioweb.com.br/trabalhos-escolares/fisica/movimento-vertical-do-projetil-sob-acao-da-gravidade/aceleracao-da-gravidade.html
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4.Sugestão de Atividade: 

Brinque com as palavras cruzadas.
45

 

 

 

Horizontais: 

 

5. Constante da lei da Gravitação Universal 

7. Direção e sentido da força peso para um objeto lançado verticalmente para cima 

9. Postulou a Lei da Gravitação Universal 

10. Unidade da força peso no sistema SI 

Verticais: 

 

1. Grandeza característica de um corpo cujo valor depende da distância em que o corpo se 

encontra em relação ao centro da Terra 

2. Unidade de medida de massa, no sistema SI 

3. Quantas vezes menor seria o valor da aceleração da gravidade na superfície da Terra, se sua 

massa fosse reduzida à metade 

4. Característica própria de um corpo, que exprime a quantidade de matéria nele contida 

6. Força gerada pelo campo gravitacional 

8. Quantas vezes maior seria o valor da aceleração da gravidade na superfície da Terra, se seu 

raio fosse reduzido à metade 
                                                           
45

 A palavra cruzada foi criada utilizando o programa EclipseCrossword; Disponível em: 

http://www.eclipsecrossword.com/. Acesso em: 05/novembro/2013. 

http://www.eclipsecrossword.com/
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5. Sugestão para avaliação de aprendizagem: 

 

Analise a tira de humor da figura 7: 

 
Figura 7: Tirinha de humor do Garfield.

46
 

 

1) Em um dos quadrinhos, a balança diz : 

- “ Sou capaz de dizer o seu peso em poucos segundos !! ” 

O que há de errado com essa afirmação? Explique. 

2) Em um outro quadrinho, a balança diz: 

-“ Seu peso é de 70 Kg!” 

A balança utiliza conceitos físicos corretos? Explique. 

 

 

 

                                                           
46

 Disponível em: (Adaptado) http://4.bp.blogspot.com/-t0GhIiL2HDE/T-DT9zT9e6I/AAAAAAAAAYg/5xeYmzB-
Hh0/s1600/tirinha-do-garfield.jpg. Acesso em: 11/ outubro /2013. 

http://4.bp.blogspot.com/-t0GhIiL2HDE/T-DT9zT9e6I/AAAAAAAAAYg/5xeYmzB-Hh0/s1600/tirinha-do-garfield.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-t0GhIiL2HDE/T-DT9zT9e6I/AAAAAAAAAYg/5xeYmzB-Hh0/s1600/tirinha-do-garfield.jpg
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7.5 PROPOSTA 5:   FORÇA X MOVIMENTO 

1.  Problematização: 

     

    É comum, hoje em dia, encontrarmos com malabaristas ou até mesmo homens de rua se 

apresentando nos sinais de trânsito. O vídeo que será reproduzido mostra uma apresentação 

dessas. 

  

 

Figura 1: Cena do vídeo com a apresentação de um palhaço fazendo malabarismo no sinal de trânsito.
47

 

    

2.  Perguntas-Chave: 

 

2.1 Por que o objeto, ao ser jogado para cima, retorna para as mãos do palhaço? 

 

 2.2 Quais as forças que atuam no objeto enquanto ele está subindo e que forças atuam no 

objeto quando ele está descendo?  

 

2.3 Como se comporta o vetor velocidade (direção e sentido ) quando o objeto sobe e quando 

o objeto desce ?  

 

 

 

 

                                                           
47

 Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=wi3kT2IOGbg . Acesso em:01/ novembro /2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=wi3kT2IOGbg
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2.4) Observe as duas situações abaixo e responda: 

 

Situação 1: Palhaço fazendo malabares.         Situação 2: Seu livro em repouso. 

 

                                       

Figura 2: Pessoa jogando uma bola   Figura 3: Livro em repouso  

 sobre a para cima.
48

      mesa.
49

 

 

2.4.1 O seu livro está em repouso. Isso significa dizer que não há forças atuando sobre o livro 

na figura 3? 

 

2.4.2  Existem forças de mesma natureza, isto é, forças de ação à distância e forças de contato, 

comuns entre essas duas situações? 

  

3. Conceitos-Chave: 

 

3.1  Classificação macroscópia de uma força
50

 

 

3.1.1 Força de contato – há necessidade de contato entre o corpo que exerce a força e aquele 

na qual a mesma atua. Por exemplo, o ato de empurrar (figura 4) ou puxar um objeto. 

                                                           
48

 Figura retirada de uma apostila do curso de Física por atividades do Curso de Física da UFF. 
49

 Figura retirada de uma apostila do curso de Física por atividades do Curso de Física da UFF. 
50

 Texto retirado do site ensinodefisica.net, disponível em: 

http://www.ensinodefisica.net/2_Atividades/index_anee.htm. Acesso em: 01/outubro /2013. 

http://www.ensinodefisica.net/2_Atividades/index_anee.htm
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       Figura 4: Exemplo de força de contato.
51

 

 

3.1.2 Força de ação à distância – não há necessidade de contato entre os corpos, como por 

exemplo, a força de atração da Terra sobre um corpo.(figura 5) 

 

 

 

Figura 5: Queda de uma pessoadevido à força de atração da Terra.
52

 

 

3.2  Leis de Newton 

 

 No século XVII, depois de estabelecido o conceito de inércia por Galileu, Newton, em 

seu livro Princípios matemáticos da filosofia natural, formulou as leis básicas da mecânica, 

que hoje levam seu nome e são conhecidas como as Leis de Newton. Estas leis, também 

conhecidas como as leis dos movimentos, relacionam movimento e força. 

 

3.2.1  Primeira Lei de Newton: Lei da Inércia 

 Lei da Inércia: tendência que os corpos possuem em permanecer em seu estado 

natural, de repouso ou movimento retilíneo e uniforme. Para exemplificar, imaginem a 

                                                           
51

 Disponível em: http://thumbs.dreamstime.com/z/empurrando-caixa-18564783.jpg. Acesso em: 01/ 

novembro/2013. 

52
 Disponível em: http://www.benett-o-matic.blogger.com.br/HeroiCaindo.gif. Acesso em: 01/ novembro /2013. 

http://thumbs.dreamstime.com/z/empurrando-caixa-18564783.jpg
http://www.benett-o-matic.blogger.com.br/HeroiCaindo.gif
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seguinte situação: quando uma família viaja em um automóvel em movimento retilíneo e 

uniforme, em relação à Terra, e por algum motivo o motorista freia bruscamente, todos que 

estão no carro são atirados para frente em relação ao carro. Isso ocorre em virtude da inércia, 

isto é, da tendência que todos têm em manter a velocidade constante com que o carro vinha 

trafegando em relação à Terra. Em resumo, na ausência de forças: 

  Um corpo ou objeto parado, em razão de sua inércia, tende a permanecer em repouso; 

  Uma vez iniciado o movimento, a tendência do corpo é permanecer em movimento 

retilíneo e uniforme.
53

 

3.2.2  Segunda Lei de Newton:  Lei da dinâmica 

 

 Quando diversas forças atuam em um corpo e elas não se anulam, é porque existe uma 

força resultante, que é a soma de todas as forças que atuam no corpo. E como se comporta um 

corpo que está sob a ação de uma força resultante? A resposta foi dada por Newton na sua 

segunda lei do movimento. Ele nos ensinou que, nessas situações, o corpo irá sofrer uma 

aceleração. 

 A segunda lei de Newton também nos mostra como força e aceleração se relacionam: 

essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Isso quer dizer que, se aumentarmos a 

força, a aceleração irá aumentar na mesma proporção. O fator de relação entre a força e a 

aceleração é a massa e, assim, a segunda lei de Newton, matematicamente, é expressa por: 

        

 A segunda lei de Newton também nos ensina que força resultante e aceleração são 

vetores sempre com a mesma direção e sentido.
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3.2.3 Terceira Lei de Newton: Ação e reação 

 

 A terceira lei de Newton nos mostra como é a troca de forças quando dois corpos 

interagem entre si, seja essa interação por contato ou por ação de um campo. Segundo a 

terceira lei, se um corpo faz uma força em outro, imediatamente ele receberá desse outro 

corpo uma força de igual intensidade, igual direção e sentido oposto à força aplicada, como é 

mostrado na figura 6.
55

 

 

Figura 6: Forças de mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. 3ª lei de Newton.
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4. Sugestão de atividade: 

Assista o vídeo disponível no site http://www.youtube.com/watch?v=7mmjGeOWTHg    e 

responda as perguntas a seguir. 

 

1) Que tipo de movimento o carrinho realiza? 

 

2) Faça um esboço para ilustrar a trajetória do carrinho e represente neste desenho o vetor 

força que atua sobre o carrinho e o vetor velocidade em, pelo menos, 3 pontos distintos. 

 

3) Qual a função do dinamômetro que foi colocado preso ao carrinho?  

 

3) Existe alguma similaridade entre o movimento  do carrinho e o movimento da Lua  ao 

redor da Terra? Explique. 
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5.  Sugestão para avaliação de aprendizagem: 

 

Para cada uma das duas situações descritas nas figuras 8 e 9, faça o diagrama de corpo 

livre (isto é, identifique a origem das forças e sobre qual corpo ela atua ), identifique os pares 

ação-reação de cada força e mostre como se comporta o vetor velocidade (isto é, qual a 

direção e o sentido). 

 Situação 1: Uma das sensações dos parques aquáticos é o Tobogã. Considere uma pessoa 

escorregando no brinquedo e despreze o atrito. (figura 8) 

 

 

 

Figura 8: Descendo no tobogã.
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Situação 2 : Uma das revelações do futebol atual, Neymar, está fazendo embaixadinha. 

Considere a bola no momento que perde o contato com os pés do jogador.(figura 9) 

 

.  

Figura 9: Neymar fazendo embaixadinha.
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