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RESUMO 

Nesta monografia, com o intuito de propor o uso de material midiático pouco explorado 

no ensino de Física do Nível Médio, será apresentada uma proposta de recurso didático 

que utiliza videocassetadas (material de ampla divulgação nos veículos de 

comunicação). A análise da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996) e as 

recomendações feitas pelo Ministério da Educação através das suas recentes 

publicações, tais como, os Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio e as 

Orientações Curriculares para o Ensino Médio e ainda o resultado de pesquisas 

publicadas com relação ao Ensino de Física, nos possibilitou destacar três aspectos que 

guiaram a produção do recurso didático: a contextualização do conteúdo, a 

problematização e a exploração do lúdico em sala de aula. Por tratar-se de um recurso 

inovador, consideramos relevante relatar os passos que viabilizaram sua produção. 

Configura-se como resultado a produção de quatro vídeos de humor relativos aos temas: 

Movimento Circular, Torque, Força de Atrito e Quantidade de Movimento. Além disso, 

são apresentados os principais aspectos decorrentes de sua aplicação em turmas do 

Ensino Médio de uma escola da rede privada de ensino.  Os vídeos de humor 

promovem: a contextualização – aproximação do aluno com o objeto de estudo –, a 

problematização – promoção do diálogo em sala de aula – e a exploração do lúdico – 

estímulo à criatividade e à espontaneidade e descentralização da figura do professor, 

que assume uma postura de mediador da construção do conhecimento pelos alunos. 

Deste modo, esperamos que esta monografia venha contribuir para efetivar as mudanças 

que estão sendo solicitadas para o Ensino de Física, tendo em vista a superação de 

práticas pedagógicas tradicionais duramente criticadas no material bibliográfico 

analisado, por serem distantes das experiências vivenciais dos alunos e por não 

contribuírem para o surgimento do diálogo entre os sujeitos que participam das 

situações de aprendizagem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Vídeos de humor. Ensino de Física. Contextualização. 

Problematização. Ludicidade.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

In this monograph we intend to propose the use of media materials, which are very 

poorly explored in teaching High School Physics. Thereby will be presented a didactic 

resource based on bloopers (a widely spreaded material on communication vehicles in 

general). The analysis of Guidelines and Bases of National Education Law (1996) and 

its recommendations by the Education Ministry throughout recent reports, such as High 

School Curriculum Parameters, High School Curriculum Orientations and research 

results regarding the teaching of Physics has made it possible for us to highlight three 

aspects which have guided the didactic resource production: content contextualization, 

problematization and the exploitation of creativity in the classroom. As it regards an 

innovative resource, we consider relevant to detail the steps that have guided us through 

its own production. It is configured as the result of four humor videos related to the 

following themes: Circular Movement, Torque, Frictional Force, Movement Quantity. 

In addition, the main aspects aroused by its application in private High School classes 

are here presented. Humor videos may promote: contextualization – approach the 

student with the study object –, problematization – promotes dialogue in classroom –, 

exploitation of creativity – stimulates creativity, spontaneity and decentralization of 

teacher figure, which assumes the role of a mediator in the knowledge construction by 

students. Therefore, we expect this monograph to contribute with the teaching of 

Physics in a way to accomplish the changes that have been demanded in order to 

overcome traditional teaching skills, which are highly criticized by the bibliographic 

material considered here, for being so distant and apart from the students‟ life 

experiences and for not contributing with needed dialogue between the subjects that 

participate in knowledge construction situations. 

Keywords:  Bloopers, Teaching of Physics, Contextualization, Problematization, 

Creativity Exploitation. 
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1 INTRODUÇÃO 

A contextualização do conteúdo, a problematização e a exploração da 

ludicidade são apontados, pelos documentos oficiais e pesquisas publicadas na área de 

ensino de Física, como aspectos importantes no direcionamento dos processos de ensino 

e de aprendizagem, suscitando mudanças no contexto escolar no que diz respeito, tanto 

à organização curricular quanto aos métodos de abordagem dos conteúdos.  

Essas mudanças devem promover uma maior aproximação entre aluno e o 

objeto de estudo, favorecendo o cumprimento do caráter de terminalidade da Educação 

Básica previsto para o Ensino Médio. Conforme colocado nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN), este nível de estudo é a última etapa de uma educação formal de 

caráter geral, “afinada com a contemporaneidade, com a construção de competências 

básicas, que situem o educando como sujeito produtor de conhecimento e participante 

do mundo do trabalho, e com o desenvolvimento da pessoa, como „sujeito em situação‟ 

– cidadão” (MEC, 2000a, p.10). Portanto, é preciso que os conteúdos inseridos na 

Educação Básica através das suas respectivas disciplinas façam sentido no cotidiano do 

educando, mesmo fora do ambiente escolar.  

Assim, no Capítulo 2 desta monografia buscamos deixar claro o perfil desse 

novo Ensino Médio, tomando por base a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), as propostas lançadas pelos documentos oficiais e resultados de 

pesquisas relativas ao tema. Foi possível situar a disciplina Física nesta perspectiva, 

tendo em vista a superação dos obstáculos que se fazem presente no ensino de seu 

conteúdo e que historicamente levam muitos alunos considerá-la uma disciplina difícil e 

desconectada de seu cotidiano (BEZERRA et al, 2009, p. 1). 

Destacamos que é preciso estabelecer o elo entre o que se aprende na escola e o 

que se faz e se observa no dia-a-dia, pois a completa e significativa compreensão dos 

fenômenos naturais se dá quando o aluno consegue utilizar na prática os conhecimentos 

teóricos aprendidos na escola. Para isso lançamos mão da contextualização, que também 

possui caráter motivador, uma vez que o aluno se interessa mais por um assunto que 

possui relação direta com suas experiências de vida.  

A contextualização muitas vezes pode ser encarada como mera exemplificação 

do conteúdo, abordagem que acaba por desperdiçar o potencial pedagógico contido nas 

situações cotidianas. É necessário que a realidade passe por um processo de 

problematização, onde a curiosidade do aluno seja aproveitada, fazendo com que ele 



 
 

sinta a necessidade de buscar respostas iniciais por meio dos seus conhecimentos 

prévios.  

É através da problematização que o aluno expõe suas concepções, fomentando 

o diálogo em sala de aula e ajudando o professor a direcionar a abordagem dos 

conteúdos.  

Nesta monografia buscamos aliar esses dois aspectos (contextualização e 

problematização) nos processos de ensino e de aprendizagem com a exploração do 

lúdico, com o objetivo de apresentar a sugestão de um recurso didático novo para o 

ensino de Física, aqui denominado de vídeo de humor. 

Entendemos que atividades lúdicas são todas aquelas que proporcionam prazer 

e estimulam a integração dos envolvidos. Para Luckesi
1
 (2000, apud MOGANI, 2009, 

p.1) “são aquelas que propiciam uma experiência de plenitude, em que nos envolvemos 

por inteiro, estando flexíveis e saudáveis”, não se tratando exclusivamente de jogos ou 

brincadeiras.  

Os vídeos de humor produzidos e sugeridos como recurso didático nesta 

monografia têm como base o aproveitamento de videocassetadas com ampla veiculação 

nos meios de comunicação (televisão e Internet). Este material foi analisado do ponto de 

vista da Física e relacionado a temas presentes no currículo do Ensino Médio. 

 No capítulo 3, exploraremos as etapas metodológicas que balizaram a 

produção desse material didático, que incluem: a captação das videocassetadas, os 

processos de edição, elaboração de roteiro (que inclua a contextualização e a 

problematização do conteúdo) e de slides explicativos (síntese do conteúdo), até à 

produção do vídeo de humor com apresentação dos seus principais aspectos. 

Configura-se como principal resultado desta monografia a produção de quatro 

vídeos de humor relativos aos temas: Movimento Circular, Torque, Força de Atrito e 

Conservação da Quantidade de Movimento. 

No capítulo seguinte são feitas algumas sugestões para a utilização dos vídeos 

de humor, levando em conta as recomendações presentes na bibliografia consultada e o 

resultado da aplicação de dois vídeos em turmas de Ensino Médio, cujos resultados são 

relatados no capítulo 5. 

                                                             
1 LUCKESI, Cipriano Carlos. Educação, ludicidade e prevenção das neuroses futuras: uma proposta 

pedagógica a partir da Biossíntese. In: LUCKESI, Cipriano Carlos (org.) Ludopedagogia - Ensaios 1: 

Educação e Ludicidade. Salvador: Gepel, 2000.  

 



 
 

Durante esta pesquisa vislumbramos a possibilidade da extensão desse material 

didático para a produção de outros vídeos de humor, relativos a variados temas de 

Física. 

Esperamos que este trabalho contribua para a percepção da necessidade das 

mudanças no ensino de Física, no sentido de romper com práticas pedagógicas 

tradicionais que, geralmente, não se preocupam com as experiências vivenciais dos 

alunos, inibem as interações e diálogos entre os sujeitos, acarretando a perda das 

contribuições que poderiam advir de atividades coletivas na construção do 

conhecimento pelos alunos.  

No decorrer da monografia procuramos deixar claro que não basta a inserção 

de novos recursos didáticos no ensino de Física. O essencial é a forma como os mesmos 

são incorporados à ação docente, de modo que o professor seja o mediador entre o 

conhecimento e seus alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2 O NOVO ENSINO MÉDIO: TENDÊNCIAS ATUAIS PARA O 

ENSINO DE FÍSICA 

 

2.1 A FÍSICA NO NOVO ENSINO MÉDIO 

A promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDBEN 

(BRASIL, 1996), ao traçar novos objetivos e metas para a Educação Básica, sinalizou 

para a necessidade de mudanças significativas no contexto escolar. Essas mudanças 

referem-se, tanto às estruturas curriculares quanto aos conteúdos disciplinares e formas 

de abordá-los junto aos alunos. 

Dentre as mudanças previstas se encontra o caráter de terminalidade dado ao 

Ensino Médio que, como última etapa da Educação Básica, deve garantir aos 

concluintes: 

 

 
 I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 

ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; II - a 

preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 

condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III - o 

aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 

(BRASIL, 1996). 

 

 

Para a efetivação das mudanças, o Ministério da Educação (MEC) lançou nos 

anos subsequentes à promulgação da LDBEN vários documentos de modo a subsidiar 

as reformulações necessárias, dentre os quais se destaca os PCN que estabeleceram 

nova estrutura curricular para o Ensino Médio, agrupando os conhecimentos escolares 

em três áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias. 

De acordo com os PCN, a formação dessas áreas foi tomada como “base da 

reunião daqueles conhecimentos que compartilham objetos de estudo e, portanto, mais 

facilmente se comunicam, criando condições para que a prática escolar se desenvolva 

numa perspectiva de interdisciplinaridade” (MEC, 2000a, p.18-19). 

Assim, a Física, a Química, a Biologia e a Matemática passaram a compor a 

área de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias como forma de facilitar 

de maneira combinada “o desenvolvimento de conhecimentos práticos, 



 
 

contextualizados, que respondam às necessidades da vida contemporânea, e o 

desenvolvimento de conhecimentos mais amplos e abstratos, que correspondam a uma 

cultura geral e a uma visão de mundo” (MEC, 2000b, p.6). 

Ao tratarem da Física, os PCN ressaltam que, no Nível Médio, o ensino dos 

conhecimentos inerentes a essa Ciência deve contribuir “para a formação de uma cultura 

científica efetiva, que permita ao indivíduo a interpretação dos fatos, fenômenos e 

processos naturais, situando e dimensionando a interação do ser humano com a natureza 

como parte da própria natureza em transformação” (MEC, 2000b, p.22). Para tanto, se 

faz necessária a superação de práticas educativas tradicionais, nas quais os conteúdos 

físicos encontram-se distanciados das vivências cotidianas dos alunos e sem significado 

para intervenções futuras. 

Dentro dessa perspectiva aparece nos documentos oficiais o sentido de ensino 

para o desenvolvimento de competências, que deve ser articulado por cada disciplina 

dentro de suas especificidades. Um dos objetivos que as competências desenvolvidas 

através do ensino de Física pretendem alcançar é que o aluno mobilize seus 

conhecimentos para relacionar os conteúdos apresentados durante as aulas com o seu 

cotidiano fora da escola. Para tanto, nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio 

(OCEM) é evidenciado que, "é importante que os métodos de ensino sejam 

modificados, capacitando o aluno a responder a perguntas e a procurar as informações 

necessárias, para utilizá-las nos contextos em que forem solicitadas" (MEC, 2006, p.45-

46). 

Críticas à falta de elo entre os conteúdos escolares de Física e cotidiano dos 

alunos não ficam restritas ao âmbito dos documentos oficiais. Há várias décadas, 

pesquisadores em Educação em Ciências/Ensino de Física têm feito proposições para 

que efetivas mudanças ocorram no ensino de Física. Dentre esses pesquisadores, 

Ricardo (2010, p.29) ao criticar o ensino de Física considera que:  

 
 

[...] ao mesmo tempo em que os alunos convivem com acontecimentos 

sociais significativos estreitamente relacionados com a ciência e a tecnologia, 

e mesmo com produtos tecnológicos, recebem na escola um ensino de 

ciências que se mostra distante dos debates atuais [...] os alunos acabam por 

identificar uma ciência ativa, moderna, e que está presente no mundo real, 

todavia, distante e sem vínculos explícitos com uma física que só „funciona‟ 

na escola. 

 

 

Essa visão de ensino de Física, onde os conteúdos aparecem fragmentados e 

são apresentados de forma pronta para os alunos, que em geral, não participam de 



 
 

questionamentos que originaram o desenvolvimento daquele objeto de estudo, é 

denominado por muitos autores como ensino tradicional, que se caracteriza por uma 

tendência pedagógica que não tem “qualquer preocupação com os contextos que são 

mais próximos e significativos para os alunos e sem fazer a ponte entre o que se aprende 

na escola e o que se faz, vive e observa no seu dia a dia” (KATO; KAWASAKI, 2011, 

p. 36). De acordo com esses mesmos autores, “é neste âmbito que a contextualização do 

ensino toma forma e relevância no ensino de ciências, já que se propõe a situar e 

relacionar os conteúdos escolares a diferentes contextos de sua produção, apropriação e 

utilização” (p.36). 

Ao tratar da contextualização, Lobato (2008, s/p) considera que a mesma tem forte 

ligação com a motivação do aluno, “por dar sentido àquilo que ele aprende, fazendo com 

que relacione o que está sendo ensinado com sua experiência cotidiana [...] o aluno faz uma 

ponte entre teoria e a prática [...]”. Em outras palavras, como bem sintetizam Kato e 

Kawasaki (2011, p.39), “contextualizar o ensino é aproximar o conteúdo formal 

(científico) do conhecimento trazido pelo aluno (não formal), para que o conteúdo 

escolar torne-se interessante e significativo para ele”. 

Outra evidência da necessária modificação no ensino de Física, no sentido da 

realização de um ensino mais contextualizado, são os discursos dos próprios 

professores. Em pesquisa realizada com professores no Estado do Ceará, Bezerra et al 

(2009, p.4) apontam que “um número cada vez maior de docentes procura basear o 

ensino em uma metodologia mais voltada ao dia-a-dia do aluno, pois é importante para 

este compreender os fenômenos naturais, para que utilize seus conhecimentos teóricos 

na prática”. Essa afirmativa se justifica, quando na mesma pesquisa, em um dos 

diálogos, um professor entrevistado coloca que: 

 

 

O ensino de física atual busca a contextualização fenomenológica, ou seja, 

compreender um fenômeno natural, ao invés do uso mecânico de fórmulas. 

Contudo, vale ressaltar que esse ensino atual não está disponível para a 

grande massa (BEZERRA et al, 2009, p.4). 

 
 

De maneira mais radical, Selbach et al (2010, p.46) propõem que “ou se muda 

a maneira de se pensar o ensino, desenvolvendo no aluno uma postura reflexiva, 

opinativa e investigativa, ou não há razão para que a disciplina [ciências] figure nos 

currículos”. 



 
 

Mas para a contextualização servir efetivamente para a aprendizagem, algumas 

práticas precisam ser levadas em conta. Como estratégias didáticas eficientes surgem 

nas pesquisas acerca do ensino de Ciências, a problematização e a ludicidade como 

elementos motivadores. 

 

2.2 PROBLEMATIZAÇÃO E LUDICIDADE NO ENSINO 

 

Ricardo (2010, p.44), ao tratar da problematização dos conteúdos, apresenta 

um esquema, ilustrado na Figura 1, na qual a curva A representa sua crítica à prática 

simplificada de contextualização, que se resume apenas à apresentação de exemplos 

cotidianos. Para este autor, a realidade, ou parte dela, deve ser tomada como ponto de 

partida e de chegada, de modo que “a contextualização se dará no momento em que se 

retorna a essa realidade, com um novo olhar, com possibilidades de compreensão e 

ação. A contextualização sucede à problematização e à teorização ou modelização”, 

como representada na curva B.  

 

Figura 1: Esquema apresentado por Ricardo (2010, p.43) para expressar sua percepção sobre 

contextualização no ensino. 

 

“A problematização consiste na construção de situações-problema que irão 

estruturar as situações de aprendizagem, dando-lhes um significado percebido pelos 

alunos” (Ricardo, 2010, p.42). Essa abordagem promove o diálogo entre os alunos e o 

professor fazendo com que assim surjam novas questões que estão mais próximas da 

realidade cultural do aluno. 

Nos PCN fica claro como a problematização é inerente à contextualização, uma 

vez que ao contextualizar o conteúdo o professor deve promover “a identificação da 



 
 

situação-problema, o levantamento de hipóteses, a escolha de caminhos para a solução, 

além da análise dos resultados, principalmente no que diz respeito à sua coerência com 

o que o aluno conhece da realidade” (MEC, 2000b, p.39). 

Então não faz sentido propor uma contextualização que não traga consigo uma 

análise crítica da realidade, buscando através dessa reflexão elementos que desperte no 

aluno sua capacidade de análise e argumentação, para que ele possa, mesmo fora do 

ambiente de sala de aula, fazer as conexões necessárias entre o conteúdo que lhe foi 

apresentado e as situações-problema que surjam na sua vida. 

Uma vez que o objeto de estudo começa a ganhar um significado na sua vida 

prática o aluno passa a dar mais atenção àquele assunto. Nesse mesmo sentido outro 

ingrediente que deve permear toda atitude didática é o seu caráter lúdico. Esse aspecto 

do processo ensino-aprendizagem aparece nos PCN, quando estes propõem estratégias 

de ensino que fujam da padronização do pensamento e que estimulem a criatividade, 

pretendendo com isso “não limitar o lúdico a espaços e tempos exclusivos, mas integrar 

diversão, alegria e senso de humor a dimensões de vida muitas vezes consideradas 

afetivamente austeras, como a escola, o trabalho, os deveres, a rotina cotidiana” (MEC, 

2000b, p.63). 

Ao defender o uso de atividades lúdicas em sala de aula, Roloff (2010, p.2) 

menciona que “o lúdico pode trazer à aula um momento de felicidade, seja qual for a 

etapa de nossas vidas, acrescentando leveza à rotina escolar e fazendo com que o aluno 

registre melhor os ensinamentos que lhe chegam, de forma mais significativa.” 

Segundo Mogani (2009, p.1) “as atividades lúdicas não se restringem ao jogo e 

à brincadeira, mas incluem atividades que possibilitam momentos de prazer, entrega e 

integração dos envolvidos”. Percebe-se então, que para se vivenciar o lúdico em sala de 

aula é preciso romper com as práticas tradicionais, já mencionadas aqui, pois essas são 

centradas em mera transmissão dos conteúdos não permitindo espaço à aleatoriedade 

que faz parte de uma abordagem lúdica. Para Knechtel e Brancalhão (2012, p.3) “torna-

se imprescindível o emprego de atividades que fujam do tradicional esquema das aulas 

teóricas, dentre estas atividades podem ser empregadas àquelas que possuem caráter 

lúdico”.  

O professor ao agregar a ludicidade e o bom humor à sua prática docente 

promove maior dinamismo na sala de aula, o que tira do aluno aquele olhar passivo 

sobre o estudo, transformando o lúdico em “ingrediente importante para socialização, 

observação de comportamentos e valores” (ROLOFF, 2010, p.1). 



 
 

Em meio uma atmosfera lúdica, onde as interações interpessoais acontecem de 

maneira mais espontânea, o educando se sente mais motivado a participar e se expor, 

podendo então ser esse momento propício para o professor lançar mão da 

problematização, e por meio dela perceber quais são as concepções dos alunos acerca do 

fenômeno estudado. Tendo isso em vista, Knechtel e Brancalhão (2012, p.3), ressaltam 

que: 

 

 
[...] cabe ao professor desenvolver novas práticas que permitam aos 

alunos um melhor aprendizado utilizando-se de metodologias apropriadas 

no sentido de fazer o aluno encontrar suas próprias respostas e construir 

soluções para os problemas apresentados. Tendo em vista estes objetivos 

o professor pode desenvolver suas aulas utilizando atividades lúdicas. 

Porém deve ter sempre claro os objetivos que pretende atingir com a 

atividade lúdica que vai utilizar, deve respeitar o nível de 

desenvolvimento em que o aluno se encontra e o tempo de duração da 

atividade para que seja possível a ação, exploração e reelaboração dos 

conteúdos propostos. 

 

 

Assim como qualquer atividade a ser realizada durante a aula, as atividades 

lúdicas também precisam passar por um planejamento que leve em conta, o tempo 

didático, o perfil da turma, e principalmente os objetivos que devem ser alcançados. 

Roloff (2010, p.2), chama atenção para o fato de que “não podemos optar pelo 

esvaziamento do conteúdo: aulas gostosas, descontraídas, onde não se aprende nada”. 

Durante essas atividades, o professor pode ter mais detalhadamente informações sobre 

cada aluno e redirecionar, se necessário, sua prática. 

Um ensino fundamentado na contextualização, na problematização e na 

exploração da ludicidade requer do professor a produção e/ou seleção de recursos 

didáticos que, simultaneamente ao clima de descontração e prazer nas aulas, favoreçam 

a aprendizagem dos conteúdos escolares. 

Nesta monografia objetivamos a apresentação de uma proposta de recurso 

didático alternativo, cuja produção se baseia no uso de vídeos de humor 

(vídeocassetadas) com significativa veiculação nas emissoras de televisão e na Internet 

que tratam de situações cotidianas e corriqueiras, mas que a compreensão, para além do 

humor, exige conhecimentos de Física. Assim, no próximo capítulo, descreveremos as 

principais etapas metodológicas que nortearam a produção dos recursos didáticos. Esse 

detalhamento torna-se relevante por se tratar de um material que até então não temos 

conhecimento de sua exploração no ensino de Física. 

 



 
 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS QUE BALIZARAM A 

PRODUÇÃO DOS VÍDEOS DE HUMOR 

 

3.1 DA CAPTAÇÃO DOS VÍDEOS 

 

O primeiro passo foi buscar na Internet, no site YouTube, as chamadas 

videocassetadas, que são em sua maioria, veiculadas originalmente em programas de 

TV, podendo também ter sua origem no próprio site citado. 

As videocassetadas consistem em filmagens amadoras, de pessoas em seu 

cotidiano, vivendo todo tipo de situação que pode ser engraçada do ponto de vista de 

quem as assiste. Essas situações são, em geral, acidentes corriqueiros, podendo também 

ser brincadeiras realizadas entre aquele(a)s que aparecem no vídeo.  

No site YouTube, é possível encontrar também muitos vídeos enviados por 

pessoas de outros países; em sua versão em inglês, as videocassetadas recebem a 

denominação de “fail”, que significa falhar. Das cenas escolhidas para a elaboração do 

material didático desta monografia, muitas vieram da versão americana. 

A primeira etapa do processo de produção do material didático consistiu no 

levantamento de vídeos na Internet que possuíam um forte componente com situações 

que pudessem servir como contextualização e/ou problematização de conteúdos da 

Física que integram as atuais sugestões curriculares para o ensino de Física no Nível 

Médio da Educação Básica. Com esta etapa procuramos constituir uma amostra 

razoável de videocassetadas. Somente após esse levantamento é que começou o 

processo mais criterioso, o de separação dos “acidentes” por temas pertinentes ao ensino 

de Física. 

Com a utilização de um programa apropriado, no caso dos vídeos desta 

monografia foi o aTubeCatcher, que é disponibilizado gratuitamente na Internet
2
, é 

possível captar os vídeos do YouTube e para o computador, onde os mesmos passarão 

pelos processos de edição para a construção do material didático desejado. Ressaltamos 

que cada um dos vídeos baixados contém uma grande quantidade de videocassetadas 

exibidas em sequência. 

                                                             
2Site de downloads: <baixaki.com.br>. 



 
 

Os vídeos “salvos” no computador, ainda no formato original, são analisados 

minuciosamente. Após esse exame, os vídeos “baixados”, que ainda estão no formato 

original são modificados, caracterizando o primeiro passo da edição. 

 

3.2 DAS ETAPAS DE EDIÇÃO 

 

Para a produção dos vídeos de humor, cujas edições finais se encontram no 

Apêndice 8 desta monografia, foi utilizado o editor de vídeos Windows Live Movie 

Maker, programa este que vem instalado com o sistema operacional Windows e que 

também pode ser obtido gratuitamente no site de downloads Baixaki. 

Na primeira etapa da edição, as videocassetadas que podem ser explicadas pelo 

mesmo conceito físico, são separadas em sequência, para a sua posterior exploração. 

Nesta monografia foram escolhidos quatro temas relacionados à Mecânica Clássica, são 

eles: movimento circular, torque, força de atrito e conservação da quantidade de 

movimento. 

Além de serem conteúdos contemplados nos programas de Física do Ensino 

Médio, o principal aspecto que norteou a escolha desses temas foi a abundância de 

videocassetadas interessantes e que poderiam servir de fontes primárias para a produção 

dos vídeos de humor como material didático. 

Seguindo uma ordem cronológica que leva em consideração as reflexões feitas 

com base nas ideias expostas anteriormente no referencial teórico, adotamos a seguinte 

sequência na produção dos vídeos de humor:  

I. Exibição das videocassetadas já analisadas e separadas de acordo com o 

tema escolhido; 

II. Montagem de uma nova sequência de vídeocassetadas por tema de Física; 

III. Elaboração de roteiro: problematização, explorando o que as 

videocassetadas têm em comum; levantamento e proposição de perguntas-

chave; preparação de material para modelização dos fenômenos subjacentes 

às situações cotidianas presentes na sequência de vídeocassetadas por temas 

de Física; planejamento e constituição de material para a apresentação das 

explicações aceitas pela ciência; 

IV. Elaboração de slides que contemplem os elementos do roteiro: perguntas-

chave; modelização dos fenômenos; explicações científicas. Para tanto 



 
 

foram utilizadas ferramentas do Windows Live Movie Maker e do editor de 

imagens Paint; 

V. Produção do vídeo de humor – nova edição com a incorporação da 

sequência produzida de vídeocassetadas relativa ao tema de Física e dos 

slides mencionados no item anterior. 

Ainda no que se refere à produção dos vídeos de humor, cabe ressaltar que: 

entre a apresentação das sequências das vídeocassetadas por temas de Física e o slide de 

perguntas-chave foi deixado, propositalmente, um tempo para que o professor possa 

ouvir as respostas dos alunos – momento de reflexão, explicitação de concepções e 

organização de ideias; na modelização dos fenômenos buscamos confeccionar slides 

que guardassem semelhanças com as situações cotidianas observadas na sequência de 

vídeocassetadas, com a expectativa de possibilitar aos alunos a construção de seus 

próprios modelos explicativos, de modo a serem lapidados, caso necessário, com a 

apresentação dos slides referentes às explicações científicas; a edição final dos vídeos 

de humor contou com inserção de uma música para cada um, a fim de tornar a 

apresentação mais dinâmica. 

 

3.3 VÍDEOS DE HUMOR PRODUZIDOS: PRINCIPAIS ASPECTOS 

 

 Como já mencionado, além do humor, no processo de transformação das 

sequências de videocassetadas em vídeos didáticos de humor, procuramos enfocar em 

cada vídeo de curta duração (2,5 a 5 minutos) apenas um conceito físico, ou seja, vídeos 

monoconceituais, contemplando as etapas de problematização, sistematização e 

contextualização do conteúdo.  

Desse modo, o eixo condutor adotado na produção dos vídeos didáticos de 

humor foi permitir, quando da sua utilização em aulas de Física do Ensino Médio, uma 

sequência didática que tenha como ponto de partida uma problematização, sustentada 

por uma situação tal que os alunos se deparem com a necessidade de se apropriar de um 

conjunto de saberes que ainda não têm, e que permita uma contextualização 

(RICARDO, 2010).  

O primeiro vídeo de humor produzido foi o relativo ao tema Movimento 

Circular; esse vídeo tem por objetivo construir com os alunos a ideia de uma direção 

tangente à trajetória para o vetor velocidade.  



 
 

Duas videocassetadas, com cenas ilustradas nas Figuras 1 e 2, foram 

selecionadas para esse vídeo que começa com uma pergunta a respeito do que elas têm 

em comum. 

  

Figura 1: Cena do vídeo Movimento Circular em que uma pessoa gira por meio de um brinquedo. 

 

 

Figura 2: Cena do vídeo Movimento Circular que mostra o instante que uma pessoa se desprende do 
brinquedo. 

 

 Em ambas as cenas, as pessoas estão em um brinquedo, girando em 

movimento circular e em certo instante se desprendem do mesmo.  

Assim, para problematizar essa situação, é solicitado que os alunos busquem 

explicações para justificar o fato das pessoas, ao saírem do brinquedo, se moverem, 

relativamente à trajetória, na mesma direção.   



 
 

Após a exploração das cenas das videocassetadas através da problematização, 

são apresentados slides explicativos, que contêm uma análise vetorial, partindo da 

escolha de um sistema de coordenadas, passando pela construção do vetor posição e do 

vetor deslocamento e com isso, usando a definição de velocidade, chegar à construção 

do vetor velocidade para, enfim, generalizar os conceitos estudados para todos os casos 

de movimento circular. A seguir, na Figura 3 é apresentado um dos slides do vídeo 

relativo à sistematização do conteúdo. 

 

Figura 3: Um dos slides do vídeo Movimento Circular relativo à etapa de sistematização do conteúdo. 

 

 

Para a contextualização do conteúdo são apresentadas no vídeo novas situações 

cotidianas que ratificam a direção tangente do vetor velocidade no movimento circular. 

O segundo vídeo de humor produzido foi relativo ao tema Torque (momento 

angular), com o objetivo de mostrar, por meio das videocassetadas, o efeito de forças 

em corpos extensos causando rotações. Assim como no vídeo relativo ao movimento 

circular, a exibição começa com dois acidentes que têm características em comum e é 

pedido aos alunos que identifiquem essas semelhanças. Então as videocassetadas são 

reapresentadas para que os alunos possam lançar um novo olhar após a 

problematização. 

É esperado que os alunos argumentem sobre o movimento de rotação, evidente 

nos dois casos. A partir deste momento, o termo “eixo de rotação” é utilizado e, então, é 

solicitado que os alunos o localizem, exibindo novamente as cenas dos acidentes.  

Em seguida, o vídeo apresenta dois novos acidentes, para os quais é proposto 

que os alunos façam comparações com os anteriores, mas nesses casos o eixo de rotação 



 
 

não está tão evidente como nos outros, exigindo mais da capacidade de análise dos 

alunos.  

Só então é apresentada a grandeza física torque. Entretanto, antes de analisá-la 

fenomenologicamente e matematicamente, apresentamos um slide explicando o que é 

denominado de corpo extenso, um modelo muito importante na dinâmica de rotações. 

Então utilizando o editor de imagens citado nas etapas de edição, separamos como em 

uma foto somente os corpos que sofrem rotações. Em seguida, é apresentado um 

modelo físico para explicar a dinâmica de um dos acidentes mostrados, explicitando a 

grandeza física torque qualitativamente e matematicamente (Figura 4).  Pede-se então 

que os alunos construam um modelo para explicar outro acidente.  

 

Figura 4: Slide do vídeo Torque que ilustra parte do processo de modelização do conteúdo científico. 

  

Depois que os alunos construíram seus próprios modelos para representar uma 

das situações anteriores, com nível de dificuldade pré-selecionado, o vídeo exibe um 

dos acidentes em câmera lenta, a fim de explicitar as forças que atuam sobre o corpo 

extenso em questão na videocassetada. Neste momento, um slide é apresentado com um 

diagrama de forças, e então, é chamada a atenção dos alunos para a ideia de torque 

resultante.  

Na etapa seguinte, é solicitado aos alunos que façam o diagrama de forças e 

que também identifiquem o torque resultante, para o caso da última videocassetada.  

Das quatro videocassetadas escolhidas para compor este vídeo de humor é 

possível afirmar que pelo menos três delas contêm situações cotidianas que fazem parte 

do dia a dia de todos os alunos, fazendo com que se tornem automaticamente uma 

ferramenta de contextualização do conteúdo. 



 
 

O terceiro vídeo de humor produzido foi referente ao tema força de atrito, 

objetivando: construir com os alunos o entendimento de como age tal força; lançar mão 

dos aspectos norteadores mencionados no referencial teórico para chamar atenção sobre 

a importância do tema no cotidiano das pessoas; favorecer a compreensão da abordagem 

científica através de modelos explicativos.  

Neste vídeo a problematização é explorada através da pergunta como age a 

força de atrito, seguida de cenas, nas quais as pessoas escorregam (Figura 5) e 

questionamento sobre a relação entre a força de atrito e os acidentes por elas sofridos.  

 

Figura 5: Cena do vídeo Força de Atrito que ilustra um dos acidentes. 

 

A sistematização do conteúdo abrange a conceituação da força de atrito; nova 

observação das cenas dos acidentes, com a busca de resposta para a questão – Qual 

característica as superfícies, mostradas anteriormente no vídeo, têm em comum? –; 

exploração do modelo científico (Figura 6). 

 

Figura 6: Parte do vídeo Força de Atrito que ilustra a forma de abordagem do conteúdo científico.  



 
 

Como contextualização o vídeo apresenta a aplicação do conhecimento 

científico em situação cotidiana: questionamentos e explicações sobre as causas e 

condições que nos permitem andar sem deslizar, como exemplificadas na cena do vídeo 

a seguir (Figura 7).  

 

 

Figura 7: Cena do vídeo sobre a contextualização do conteúdo. 

 

O quarto vídeo foi o relativo ao tema conservação da quantidade de movimento 

e tem como objetivos: apresentar os conceitos de impulso e de quantidade de 

movimento; fazer uma análise fenomenológica dessas grandezas por meio da 

contextualização e da problematização; explorar as expressões matemáticas que 

relacionam as grandezas envolvidas; mostrar os efeitos da conservação da quantidade de 

movimento nas videocassetadas pré-selecionadas.  

Um requisito importante para o entendimento do tema abordado neste vídeo é a 

compreensão do princípio de ação e reação. Então escolhemos começar com uma 

apuração das concepções através da pergunta: “Pense na seguinte afirmativa: ao 

empurrarmos uma parede, a parede nos empurra de volta. Você concorda?” Em seguida, 

apresentamos uma videocassetada, onde três homens estão sobre um muro, prestes a 

saltarem para uma piscina (Figura 8).  

A próxima pergunta enfoca o que cada um dos homens deve fazer para 

conseguir saltar na piscina. Neste momento já pode aparecer na aula a ideia de impulso, 

que será abordada em seguida; no entanto, as falas dos alunos devem ser aproveitadas. 



 
 

Este aspecto será abordado mais adiante, quando tratarmos do uso deste vídeo de humor 

em sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Cena do vídeo onde aparece a pergunta “o que é preciso fazer para chegar até à piscina?”. 

 

O retorno à questão inicial permite a verificação nas respostas dos alunos sobre 

o uso adequado do princípio da ação e reação em uma situação cotidiana.  

Na sequência é apresentada a grandeza física impulso, primeiramente através 

da contextualização e análise qualitativa da correlação das grandezas envolvidas (força 

e tempo), finalizando com sua expressão matemática.  

Nas cenas seguintes do vídeo são apresentados, no mesmo molde adotado para 

a exploração do impulso, os aspectos relativos à grandeza quantidade de movimento.    

Neste vídeo, a contextualização do conteúdo é proposta por meio de 

comparações feitas a partir de estimativas qualitativas da quantidade de movimento de 

carros, caminhões e motocicletas, com a correlação entre as grandezas massa e 

velocidade em cada um dos exemplos escolhidos.  

O vídeo continua com os slides explicativos desenvolvendo o teorema Impulso 

– Quantidade de Movimento. Propositalmente, é deixado um tempo razoável para que o 

professor possa pausar a exibição e fazer outros comentários.  

Após esta introdução teórica, duas novas vídeocassetadas são exibidas, nelas 

pessoas colidem segurando grandes balões de ar (Figura 9). É solicitado aos alunos que 

observem o que acontece com a velocidade das pessoas antes e depois da colisão, então 

as videocassetadas são repetidas, para que o aluno lance um olhar mais investigativo 

sobre elas.  



 
 

Daí, lançamos a seguinte pergunta, “o que acontece com a quantidade de 

movimento de cada uma das pessoas, antes e depois da colisão?”. Independente das 

respostas dos alunos, optamos pela reapresentação, em velocidade reduzida, das 

mesmas videocassetadas, a fim de oportunizar aos alunos melhor visualização da 

situação e, se necessário, reformulação das respostas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Cena do vídeo Conservação da Quantidade de Movimento, na qual aparecem pessoas correndo 

umas contra as outras segurando grandes balões de ar. 

 

O próximo passo seguido foi o de voltar a slides, dessa vez para: explicar o 

modelo de sistema de partículas, conceituar forças internas e externas a um sistema e 

apresentar o princípio da conservação da quantidade de movimento. Nesse mesmo slide, 

é chamada a atenção para o caráter vetorial do Impulso e da Quantidade de Movimento. 

É esperado que o professor faça com os alunos a conexão entre a teoria contida 

nos slides explicativos e as videocassetadas exibidas anteriormente. 

Então, novas videocassetadas que envolvem o princípio da conservação da 

quantidade de movimento são exibidas, e pede-se que os alunos busquem relacioná-las 

com as anteriores. São três casos onde pessoas disparam com armas de fogo, e perdem o 

controle da mesma por causa do recuo que ela dá ao disparar um projétil. É esperada 

com isso uma nova discussão em cima da problematização sugerida pelo vídeo de 

humor. 

Uma última videocassetada relativa ao tema é exibida. Nela acontece a 

explosão de um artefato no ar, tipo fogos de artifício em dia de ano novo. É lançada 



 
 

então uma proposta aos alunos, para que eles relacionem esse caso com os anteriores, 

lançando mão do conteúdo teórico.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 SUGESTÕES PARA A UTILIZAÇÃO DOS VÍDEOS DE HUMOR 

NAS AULAS DE FÍSICA 

 

Nesse capítulo apresentamos, com base nas suas características gerais que 

foram determinadas pelo processo de produção, algumas sugestões para utilização dos 

vídeos de humor em aulas de Física do Ensino Médio. Contudo, vale ressaltar que essas 

sugestões devem, pelo fazer docente do professor, ser adequadas às especificidades de 

cada turma para um melhor aproveitamento do material didático. 

Cada um dos vídeos de humor resultante desta monografia trata somente de um 

conceito físico, ou seja, é monoconceitual, e com objetivos bem definidos, como foi 

mencionado no capítulo anterior referente às etapas de produção. Portanto, deve ser 

papel do professor, de acordo com o seu planejamento de ensino, avaliar o melhor 

momento para uso deste recurso. 

Por exemplo, o vídeo referente ao movimento circular cumpre bem o papel de 

ilustrar o fenômeno da velocidade tangencial, mas por si só não consolida o conteúdo 

relativo ao tema, por isso, deve ser aliado a outras ferramentas que contemplem todo o 

assunto abordado. Dos vídeos produzidos, esse é o que contém o menor número de 

videocassetadas, apenas duas, sendo necessário acrescentar outros exemplos para 

melhor esclarecer o fenômeno.  

Dos vídeos produzidos e apresentados nesta monografia, o mais curto tem 

duração de 2,5 minutos e o mais longo de aproximadamente 5 minutos. Embora os 

vídeos sejam curtos, sua apresentação pode durar desde um tempo de aula de 50 

minutos ou até mais, pois o ideal é que a exibição não seja contínua e sim com pausas 

em momentos específicos, tais como, quando aparecem as perguntas-chave ou durante a 

passagem dos slides explicativos. Muitas vezes pode ser necessário que o professor 

retome alguma videocassetada para que o aluno extraia dela o significado físico que 

envolve aquela situação, pois, em geral, o primeiro olhar que o aluno lança sobre o 

acontecimento é despretensioso com relação à problematização e à futura conexão com 

o conteúdo científico. 

De acordo com Ricardo (2010, p.39), a problematização não deve ser apenas 

um levantamento das concepções alternativas dos educandos, muito mais do que isto, 

deve “estabelecer um diálogo no qual eles tenham efetiva participação”. É nessa 

perspectiva que o desenrolar das exibições dos vídeos pode durar um tempo ainda 



 
 

maior, pois as questões que foram propostas devem servir para estimular o debate entre 

os alunos e dos mesmos com professor. 

Valorizar essa situação de aprendizagem, ou seja, permitir que o aluno elabore 

sua argumentação com base nos fenômenos observados, exige do professor uma postura 

dialógica que fomente o debate estimulando todos a participar, em outras palavras, 

exige um fazer docente, no qual o uso dos vídeos de humor favoreça a implementação 

de aulas práticas, no sentido colocado por Borges (2002, p. 295) em que “o importante 

não é a manipulação de objetos e artefatos concretos, e sim o envolvimento 

comprometido com a busca de resposta/soluções bem articuladas”.  

Portanto, exclui-se aqui a prática tradicional com o discurso centrado no 

professor, embora este precise estar atento à toda dinâmica das discussões, a fim de 

impedir que elas fiquem esvaziadas de conteúdo e façam com que o caráter lúdico seja 

interpretado como mera brincadeira distante do seu objetivo. 

Outros recursos, como demonstrações experimentais e até mesmo outros 

exemplos de contextualização podem servir para engendrar o debate e incluir mais 

alunos na discussão.  

É importante que o professor esteja consciente do tempo didático disponível 

para melhor direcionar o tempo de exibição de um determinado vídeo de humor.  

Os vídeos relativos aos temas torque e conservação da quantidade de 

movimento contêm, além da análise qualitativa, expressões matemáticas que relacionam 

as grandezas envolvidas. Sendo assim, exigem conhecimento prévio de alguns assuntos, 

por exemplo, grandeza vetorial, força, 2ª Lei de Newton. Portanto, pode-se fazer 

necessária antes da apresentação, uma revisão desses conteúdos para uma melhor 

apreciação e aproveitamento dos vídeos de humor como recurso didático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 OS VÍDEOS DE HUMOR NA SALA DE AULA 

 

Neste capítulo apresentaremos uma análise sobre a aplicação dos vídeos 

Movimento Circular e Conservação da Quantidade de Movimento em turmas do Ensino 

Médio, e que foram frutíferas no direcionamento das sugestões apresentadas no 

Capítulo anterior.  

As turmas, nas quais os vídeos foram apresentados, fazem parte de uma escola 

da rede particular de ensino, localizada no bairro de Santa Rosa em Niterói – RJ, 

denominada Instituto São Bento de Niterói (ISBEN). 

O uso dos vídeos nessa escola não foi ocasional. A principal justificativa 

decorre do fato de estarmos, em 2013, lecionando Física para as três turmas do Ensino 

Médio. 

Essa escola é considerada de pequeno porte quando comparada a outras da 

mesma região. Apesar de estar localizado em um bairro cujos moradores, em geral, são 

de classes sociais mais favorecidas, o ISBEN tem em seu corpo discente alunos 

oriundos de bairros próximos, e de classes sociais menos favorecidas.  

Então, por viverem em contextos culturais diferentes, o perfil dos alunos é 

diversificado, o que é uma peculiaridade interessante do ISBEN.  

A escola atende a todos os níveis da Educação Básica, ou seja, da Educação 

Infantil ao Ensino Médio, com cerca de 300 alunos matriculados em 2013. Desse total 

de alunos, 70 estão cursando o Ensino Médio. 

O ano letivo é dividido em trimestres, com início em fevereiro. Durante cada 

trimestre os alunos são submetidos a um processo de avaliação que engloba provas 

escritas, apresentação de trabalhos, projetos e valores atitudinais. Este último critério é 

referente ao comportamento do aluno em sala de aula em suas relações interpessoais e 

também sobre sua assiduidade e pontualidade.  O resultado dessa avaliação é uma nota 

que varia de zero a dez pontos. O aluno que obtiver como resultado uma nota acima de 

cinco está aprovado, caso não alcance este patamar, tem o direito de fazer uma prova, 

denominada recuperação, para assim buscar um melhor desempenho.  

A Física como matéria isolada consta na grade curricular a partir do 9º ano do 

Ensino Fundamental, onde todo conteúdo relativo à disciplina, que está presente nas 

outras séries do Ensino Médio, é apresentado de maneira mais fenomenológica, a fim de 



 
 

evitar complicações matemáticas que envolvam habilidades que os alunos ainda não 

desenvolveram.  

Portanto, é previsto que ao término do Ensino Fundamental os alunos já 

tenham conhecimento sobre grandezas vetoriais e operações com vetores, além de 

familiaridade com as definições das principais grandezas da cinemática (velocidade, 

aceleração etc).  

O vídeo de humor relativo ao Movimento Circular foi aplicado durante o 

primeiro trimestre de 2013 na turma do 1º ano do Ensino Médio, que conta com 27 

alunos, dentre os quais, a maioria deles fez o 9º ano no ISBEN, portanto, nas condições 

descritas acima.  

O conteúdo seguiu uma sequência didática em parte determinada pelo currículo 

da escola e em outra pela autonomia do professor, que ao se deparar com as 

necessidades e curiosidades da turma foi direcionando sua atitude didática.  

Nos primeiros meses do ano letivo foi feita uma análise qualitativa das 

grandezas e características gerais do movimento circular, tais como velocidade 

tangencial, velocidade angular, aceleração tangencial, aceleração centrípeta, força 

centrípeta, frequência e período. Em seguida, como uma aplicação direta de algumas 

ideias, foi feito o estudo das Leis de Kepler e da Gravitação Universal.   

Então, o vídeo de humor foi utilizado para complementar o entendimento 

acerca da direção tangencial da velocidade e de sua importância no estudo do 

movimento circular. 

 Para o uso do vídeo, o professor dispunha de dois tempos de aula de cinquenta 

minutos cada. No primeiro tempo, foi feita uma revisão para relembrar termos e 

conceitos, tais como: aceleração centrípeta, velocidade tangencial (que envolvia uma 

explicação sobre o que vem a ser uma direção tangente) e análises qualitativas para a 

segunda lei de Newton no caso de um movimento circular.  

No segundo tempo de aula o vídeo foi apresentado. As primeiras questões que 

aparecem no vídeo foram bem respondidas pela turma, os alunos se sentiram impelidos 

a participar e um primeiro diálogo se estabeleceu.  

O clima de ludicidade tomou conta da aula e até mesmo aqueles alunos que 

geralmente não são participativos, deram suas opiniões sobre as perguntas iniciais.  

Após a parte introdutória e a apresentação das videocassetadas, o professor 

complementou o conteúdo dos slides explicativos, intercalando-os com pausas e 

explicações. Neste momento ficou claro como os exemplos (videocassetadas) 



 
 

apresentados no vídeo de humor foram úteis na melhor compreensão dos modelos 

científicos.   

Após a apresentação, debate e síntese do conteúdo científico relativo ao vídeo, 

os alunos mantiveram o debate entre si por mais um tempo. Em seguida, o professor 

propôs uma atividade avaliativa, onde todos deveriam buscar responder questões que 

exploravam o entendimento deles sobre o modelo científico apresentado, buscando 

encontrar e explicar, a partir do mesmo modelo, outros exemplos de contextualização. 

O outro vídeo que teve aplicação em sala de aula a tempo de ser descrita nesta 

monografia foi o relativo ao tema Conservação da Quantidade de Movimento, utilizado 

como recurso didático na turma do 3º ano do Ensino Médio do ISBEN, no mesmo 

período em que foi aplicado o vídeo descrito anteriormente. 

Esta turma conta com 27 alunos, dentre eles a grande maioria estuda nesta 

escola desde o início do Ensino Fundamental.  

De acordo com o currículo da escola, é previsto para o 2º ano o ensino relativo 

ao conteúdo da Mecânica, à exceção dos seguintes assuntos: Mecânica Celeste, 

Conservação da Quantidade de Movimento e Mecânica dos Fluidos.  

No início do ano letivo, o professor optou por uma revisão de conceitos 

importantes da cinemática e das leis de Newton, para então começar o estudo das Leis 

de Kepler e da Gravitação Universal. Para isso, o professor utilizou um tempo didático 

relativo à metade de um trimestre. Na segunda metade do trimestre começou então o 

estudo sobre a Conservação da Quantidade de Movimento e para a introdução do 

assunto foi utilizado o quarto vídeo de humor, descrito no Capítulo anterior.  

Antes da apresentação, o professor em uma conversa com a turma, ressaltou 

que todos deveriam buscar responder as questões propostas no vídeo, levantando as 

possíveis dúvidas durante a apresentação, já que se tratava de um conteúdo que envolvia 

grandezas físicas referentes às quais eles ainda não haviam sido apresentados 

formalmente. 

A primeira problematização levantada no vídeo é relativa à 3ª lei de Newton 

(“Ao empurrarmos uma parede, a parede nos empurra de volta. Você concorda?”) e 

fomentou o primeiro debate na turma, pois as opiniões logo divergiram. Foi possível 

constatar que alguns alunos que concordavam com a teoria cientificamente aceita não 

estavam muito convencidos da sua resposta, apenas respondiam com base no que já 

haviam estudado sobre o assunto, enquanto outros apresentavam bons argumentos que 

consolidavam o que tinham aprendido.  



 
 

Dentre aqueles que discordavam da explicação científica, o faziam por não 

conseguir conceber a ação de forças por objetos inanimados.  

Seguiu-se, então, a exibição da primeira videocassetada, dividida em duas 

partes, de modo a permitir melhor exploração da problematização levantada no início do 

vídeo. 

Na primeira parte, três homens que estão de pé sobre um muro pretendem 

saltar até uma piscina que está à frente. Neste momento a videocassetada é interrompida 

pelo surgimento de um slide com uma nova pergunta – “o que os homens precisam 

fazer para conseguirem saltar até à piscina?” – que relaciona a cena dos homens sobre o 

muro com a primeira pergunta proposta no vídeo.  

A minoria dos alunos logo percebeu a correlação e respondeu de imediato, 

“precisam empurrar a parede para trás”, mostrando mais uma vez que tinham domínio 

sobre o conteúdo explorado.  

Outra aluna apareceu com uma resposta mais pragmática e intuitiva. Segundo 

ela, “os homens devem tomar impulso”. Esta resposta possibilitou ao professor fazer um 

gancho com o assunto chave do vídeo e trabalhar o conceito de Impulso, conteúdo 

contemplado na sequência do vídeo.  

Na segunda parte dessa videocassetada os homens saltam até a piscina, 

derrubando o muro no qual estavam localizados. Após a observação desta cena, o 

professor retoma a questão inicial acerca da terceira Lei de Newton. Foi interessante 

notar que os próprios alunos ao debaterem entre si chegaram a um consenso com 

relação à qual seria a resposta correta, com falas do tipo: “eles empurram o muro para 

trás e o muro os empurra para frente, dá para ver, eles vão para um lado e o muro para 

o outro”; “igual quando você bate forte contra a parede, você sente dor já que a 

parede faz uma força em você”; “igual ao que a gente estava estudando ano passado, 

para toda ação há uma reação”.  

Na sequência com a apresentação dos slides explicativos, onde são 

apresentadas análises fenomenológicas e quantitativas das grandezas Impulso e 

Quantidade de Movimento, a turma permaneceu um pouco mais silenciosa, mas atenta 

às explicações e demonstrando certa expectativa com relação à exibição de novas 

videocassetadas.  

Após essa problematização e introdução teórica dos conceitos, duas novas 

videocassetadas, integrantes do vídeo didático, foram exibidas. Como previsto, o 

primeiro olhar lançado pelos alunos foi despretensioso com relação à exploração dos 



 
 

conceitos físicos, contudo, houve o desencadeamento de uma atmosfera lúdica que 

fomentou o surgimento de diálogos com relação à problematização proposta no vídeo. 

Essas mesmas videocassetadas foram reexibidas mais duas vezes, em uma 

delas em velocidade reduzida, a fim de facilitar a visualização dos alunos com relação à 

variação da velocidade de cada uma das pessoas que colidem. 

Na sequência do vídeo e com a mediação do professor, os alunos tiveram a 

oportunidade de se familiarizar com modelos e conceitos físicos: forças internas e 

externas, sistema de partículas e teorema Impulso – Quantidade de Movimento. 

A contextualização do conteúdo, no sentido de retorno à realidade ou situações 

presentes na vivência dos alunos, é contemplada no vídeo didático com novas cenas – 

recuo da arma em um tiro e explosão de fogos de artifício, para as quais foi solicitado 

aos alunos explicações com base no conteúdo físico enfocado no vídeo. 

Em relação ao recuo da arma, os alunos responderam corretamente quase de 

imediato. Entretanto, a resposta para a cena seguinte – fogos de artifício -, devido ao 

término do tempo didático da aula, ficou como exercício/desafio extraclasse. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta monografia apresentamos um material didático produzido frente aos 

desafios colocados pela proposta de um novo Ensino Médio, conforme observado nos 

documentos oficiais (BRASIL, 1996; MEC, 2000a, 2000b e 2006) e às indicações 

encontradas nos resultados das pesquisas consultadas, em que foram identificados como 

aspectos norteadores fundamentais para atuação docente a contextualização, a 

problematização e a exploração da ludicidade, a fim de “romper com as formas 

tradicionais de ensinar, especialmente física, com vistas à superação de uma 

representação desta área de conhecimento como difícil, complexa e ininteligível.” 

(BEZERRA et al, 2009, p.2). 

Através de documentos como os PCN e as OCEM pudemos perceber 

claramente como o MEC pretende que as metodologias de ensino sejam revistas, a fim 

de que ao garantir para o Ensino Médio o caráter de terminalidade, o educando possa, 

fora do ambiente escolar, aplicar o conhecimento adquirido em seus contextos sociais.  

Para tanto, notamos a importância da contextualização do conteúdo, não só 

dentro dessa perspectiva após a Educação Básica, mas também durante todo o processo 

de ensino-aprendizagem como um elemento de motivação, pois desperta o interesse no 

aluno ao aproximá-lo do objeto de estudo, relacionando teoria com prática por meio de 

uma linguagem que lhe é mais familiar.  

Ainda no sentido de atrair o aluno e despertar nele um olhar mais interessado 

para o conteúdo apresentado em sala de aula, a contextualização deve vir acompanhada 

de uma abordagem problematizadora, de modo a se tornar uma ferramenta efetiva de 

aprendizagem. Em outras palavras, o professor não deve lançar mão da realidade 

experiencial do aluno apenas como exemplificação da teoria, ele deve utilizá-la de 

maneira investigativa, lançando mão de perguntas-chave e questões que despertem a 

curiosidade do aluno e a necessidade de aquisição de novos conhecimentos.  

Representada por Ricardo (2010) no diagrama presente no capítulo 2.2 desta 

monografia, a problematização toma a realidade como o ponto de partida e de chegada, 

mas nessa trajetória, no sentido de processo, se fazem necessárias a contextualização e a 

modelização do conteúdo para que as aulas não fiquem esvaziadas de objetividade.  

Além desses dois aspectos norteadores, ressaltamos também outro aspecto 

facilitador da aprendizagem – a exploração do lúdico em situações didáticas. Segundo 



 
 

Roloff (2010, p.6), “o professor deve usar a ludicidade como importante fator de 

mediação e integração do aluno com a realidade”.  

O nosso estudo confirmou, a partir do uso do material produzido junto a alunos 

do Ensino Médio, aspectos apontados no material bibliográfico analisado, dentre os 

quais, a contribuição da atmosfera lúdica, criada a partir de atividades de ensino que 

aliam descontração e entrega por parte dos envolvidos, para a fluidez do diálogo entre 

os alunos e professores e para a geração de novas situações de aprendizagem.  

Dessa maneira, buscamos na elaboração desse material didático aliar esses três 

aspectos: contextualização, problematização e o uso do lúdico. 

 Na produção dos vídeos de humor apresentados nesta monografia, as 

conhecidas videocassetadas, muito familiares aos alunos, foram utilizadas como matéria 

prima. A escolha se deu predominantemente pelas situações típicas do cotidiano que as 

mesmas apresentam, de modo que a contextualização do conteúdo e a ludicidade, 

características inerentes a esse material, já se encontravam contempladas, restando o 

desafio à nossa criatividade de adaptá-las como recurso didático para o ensino de Física. 

Tendo em vista que se trata de um material didático novo, visamos detalhar ao 

máximo as etapas de produção que levaram à construção do vídeo de humor, com o 

intuito de permitir a outros professores interessados novas produções. 

A nossa percepção é que os 4 vídeos de humor produzidos – Movimento 

Circular, Torque, Força de Atrito e Conservação da Quantidade de Movimento –

ilustram o potencial das videocassetadas como recurso didático que alia o ensino ao 

humor e à contextualização dos conteúdos. Além disso, os resultados advindos da 

aplicação dos vídeos de humor em aulas de Física do Ensino Médio demonstraram o seu 

potencial no envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem. 

O nosso estudo permite afirmar que outros conteúdos de Física podem ser 

explorados a partir de videocassetadas, cabendo ao professor transformá-las em material 

didático que consiga, ao proporcionar prazer no momento da aprendizagem, estimular o 

diálogo entre todos os envolvidos e favorecer o desenvolvimento do senso crítico de 

modo que o ensino de Física transponha o contexto escolar. 

Por fim, ressaltamos que não basta a inserção de novos materiais didáticos para 

que ocorram mudanças efetivas no ensino de Física. A postura do professor é fator 

preponderante na percepção dos alunos sobre a importância da Física em suas vidas.  
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8 APÊNDICE: VÍDEOS DE HUMOR PRODUZIDOS 

 


