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RESUMO 

 

O Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) passou, em 2009, a garantir a todos 
os estudantes do Ensino Médio das escolas públicas brasileiras o acesso ao livro didático de 
Física, procurando contribuir para um ensino mais igualitário. A participação de uma obra 
didática no PNLD está condicionada a um processo avaliativo, baseado em critérios 
eliminatórios, dentre os quais, a apresentação de propostas de atividades experimentais. 
Nessa perspectiva, optamos por uma investigação sobre as atividades experimentais nos 
livros do PNLD, balizada pelas seguintes questões: Para além do cumprimento de um critério 
eliminatório do PNLD, como são propostas as atividades experimentais no livro de Física do 
Ensino Médio? Há uma real intenção de melhoria nos processos de ensino e de 
aprendizagem? As atividades propostas são factíveis de serem realizadas? O PNLD vigente, 
triênio (2015-2017) conta com 14 obras, em 3 volumes, e sendo assim, dentro do nosso 
limite de tempo para a elaboração da monografia, delimitamos a nossa investigação ao 
volume 1 da obra didática Física, de autoria de DOCA, Ricardo Helou, BISCUOLA, Gualter José 
e VILLAS BÔAS, Newton (São Paulo: Editora Saraiva), adotado no Colégio Universitário 
Geraldo Reis (COLUNI). A justificativa para esse recorte deveu-se ao propósito de alcançar os 
seguintes objetivos: ampliar o acervo de recursos didáticos com ênfase na abordagem 
experimental do COLUNI, a partir das sugestões apresentadas no livro didático; reproduzir 
em número adequado os recursos materiais necessários ao uso de cada experimento com 
@s alun@s; elaborar sugestões para a exploração das atividades; propor outros recursos 
didáticos em substituição a propostas experimentais apresentadas no livro que se 
mostrassem inviáveis de realização no contexto da sala de aula. Os resultados obtidos na 
investigação indicam que, diferentemente do que preveem as atuais tendências para o 
ensino de Física, as propostas de atividades experimentais apresentadas no livro visam 
muito mais o cumprimento de critério eliminatório do PNLD do que contribuições à melhoria 
dos processos de ensino e de aprendizagem. Por meio da análise e reprodução dos 
experimentos propostos no livro, constatamos a necessidade de diversas adequações, tanto 
no que se refere à produção quanto à forma de exploração em sala de aula. Essa análise 
viabilizou a elaboração de um material didático a ser doado ao COLUNI em que consta: 
textos com sugestões para exploração das atividades em sala de aula, lista de materiais e 
procedimentos para a produção de kits experimentais; os kits em número suficiente para 
demonstrações ou trabalhos em grupos de alun@s; vídeos. 
 
Palavras-chave: Ensino de Física. PNLD. Livro didático. Atividades Experimentais. 
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ABSTRACT 

The National Textbook Program (PNLD) passed, in 2009, to guarantee all the 
students of the High School of the Brazilian public schools the access to the textbook of 
Physics, seeking to contribute to a more egalitarian teaching. The participation of a didactic 
work in the PNLD is conditioned to an evaluation process, based on eliminatory criteria, 
among which, the presentation of proposals of experimental activities. From this 
perspective, we opted for an investigation of the experimental activities in the PNLD books, 
based on the following questions: In addition to the fulfillment of an elimination criterion of 
PNLD, how are experimental activities proposed in the book of Physics of High School? Is 
there a real intention to improve the teaching and learning processes? Are the proposed 
activities feasible? The current PNLD, triennium (2015-2017) has 14 works, in 3 volumes, and 
thus, within our time limit for the preparation of the monograph, we delimited our 
investigation to volume 1 of the didactic work, DOCA, Ricardo Helou, BISCUOLA, Gualter José 
and VILLAS BÔAS, Newton (São Paulo: Editora Saraiva), adopted at the Colégio Universitário 
Geraldo Reis (COLUNI). The justification for this cut was due to the purpose of achieving the 
following objectives: to expand the collection of didactic resources with an emphasis on the 
experimental approach of COLUNI, based on the suggestions presented in the textbook; 
reproduce in adequate numbers the material resources necessary for the use of each 
experiment with the students; prepare suggestions for the exploration of activities; propose 
other didactic resources in substitution of experimental proposals presented in the book 
that proved impracticable in the context of the classroom. The research results indicate that, 
unlike current trends in physics teaching, the proposals for experimental activities presented 
in the book aim much more to comply with the elimination criteria of the PNLD than to 
contribute to the improvement of teaching and learning processes. By means of the analysis 
and reproduction of the experiments proposed in the book, we verified the necessity of 
several adaptations, both with regard to the production and the way of exploitation in the 
classroom. This analysis enabled the elaboration of a didactic material to be donated to 
COLUNI in which it appears: texts with suggestions for exploration of classroom activities, list 
of materials and procedures for the production of experimental kits; Kits in sufficient 
numbers for demonstrations or work in groups of students; videos. 
 
Keywords: Physics Teaching. PNLD. Textbook. Experimental Activities. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O livro didático é tido como um norteador das práticas educativas no ensino de 

Física. Apesar da importância a ele atribuída pelos professores e professoras, durante muitos 

anos a escola pública careceu do livro didático, devido à incompatibilidade do seu preço com 

a renda familiar da maioria d@1s alun@s da rede pública de ensino. 

A partir de 2009, por iniciativa do governo federal, o livro didático de Física passou a 

ser acessível @s estudantes do Ensino Médio, por meio do Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD). 

Em relação à Física do Ensino Médio, esse Programa se encontra no terceiro triênio 

de vigência, o primeiro 2009 - 2011 e o segundo e terceiro, respectivamente, 2012 - 2014 e 

2015 - 2017. 

No atual triênio, o PNLD – Física é composto por 14 obras, em 3 volumes, 

previamente avaliadas por uma equipe de pesquisadores em Física ou em Ensino de Física de 

diversas regiões do Brasil, majoritariamente docentes do Ensino Superior. A avaliação é 

pautada em critérios eliminatórios – gerais e específicos –, previamente estabelecidos. 

Em consonância com a legislação educacional brasileira e as políticas 

governamentais vigentes para o Ensino Médio, o PNLD pressupõe que: 

 
 

[...] a Física Escolar deve articular um equilíbrio entre a importância relativa dos 
tópicos de Física programados, considerando-os no âmbito da estrutura conceitual 
dessa disciplina científica, e a relevância vivencial e social desses conteúdos para os 
sujeitos em formação, ou seja, para nossos alunos do ensino médio (MEC/SEB, 
2014, p. 8). 

 
 

Para tanto, o PNLD – Física ressalta a necessidade de que haja materiais didáticos 

de qualidade disponíveis nas escolas “[...] para subsidiar, embasar, acompanhar e enriquecer 

o desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem da Física escolar” (IBID). 

Assim, um aspecto que é observado na avaliação do livro de Física diz respeito à abordagem 

experimental. Nesse sentido, dentre os critérios de avaliação o PNLD – Física é prevista a 

observação sobre se a obra “[...] apresentou arranjos experimentais ou experimentos 

didáticos realizáveis em ambientes escolares típicos, previamente testados e com 

                                                           
1
 Em respeito às questões de gênero, adotamos, ao invés das vogais “a” e “o”, @. 
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periculosidade controlada, ressaltando a necessidade de alerta acerca dos cuidados 

específicos para cada procedimento” (IBID, p. 16) e, também, se a visão de experimentação 

nela apresentada é “[...] afinada com uma perspectiva investigativa, mediante a qual os 

jovens são levados a pensar a ciência como um campo de construção de conhecimento, 

onde se articulam, permanentemente, teoria e observação, pensamento e linguagem” 

[IBID]. 

Como será visto no Capítulo 2, a experimentação enquanto prática educativa no 

ensino de Física tem assumido um papel de destaque para os processos de ensino e de 

aprendizagem. Todavia, a inserção de atividades experimentais no ensino não é garantia 

para que haja melhoria na aprendizagem. Nesse sentido, a questão que se coloca e que será 

norteadora da nossa investigação nesta monografia é: Para além do cumprimento de um 

critério eliminatório do PNLD, como são propostas as atividades experimentais no livro de 

Física do Ensino Médio? Há uma real intenção de melhoria nos processos de ensino e de 

aprendizagem? As atividades propostas são factíveis de serem realizadas?  

As respostas à segunda pergunta da investigação demanda a reprodução dos 

experimentos propostos nas obras, seguida da testagem de sua validade, procedimento que 

não permitiria uma análise em todos os volumes das 14 obras constantes do PNLD – Física 

(2015-2017) no tempo destinado à monografia. Assim, partindo do pressuposto que o livro 

didático é um instrumento de suma importância em vários sentidos para se atingir um 

ensino de qualidade e que as atividades experimentais são práticas educativas 

recomendadas para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem dos 

conhecimentos de Física, optamos delimitar nossa análise em uma obra que pudesse gerar 

contribuições para um contexto escolar real. 

Enquanto licencianda em Física da Universidade Federal Fluminense (UFF), tivemos 

a oportunidade, por meio das disciplinas Pesquisa e Prática de Ensino (PPE III e IV), de 

vivenciar o ensino de Física no Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI). Esse fato nos 

levou a expectativa de poder contribuir para melhor exploração das atividades 

experimentais nesse espaço escolar, por meio da análise e reprodução dos experimentos 

propostos no livro do PNLD adotado. 

A adoção deste critério para a escolha do livro didático a ser analisado só poderia 

trazer possíveis contribuições para o ensino de Física do COLUNI a partir da resposta do 

professor de Física da escola aos nossos propósitos. 
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Na apresentação da proposta ao professor, o mesmo se mostrou acessível, 

demonstrando interesse nos resultados da nossa investigação. Isso nos fez avançar nos 

propósitos da investigação, traçando como objetivos os seguintes: ampliar o acervo de 

recursos didáticos com ênfase na abordagem experimental do COLUNI a partir das sugestões 

apresentadas no livro didático de Física do PNLD adotado no 1º Ano do Ensino Médio; 

reproduzir em número adequado os recursos materiais necessários ao uso de cada 

experimento como @s alun@s; elaborar uma apostila como sugestões para a exploração das 

atividades com @s alun@s. 

A fim de obtermos as respostas para as questões norteadoras da investigação, 

adotamos procedimentos metodológicos que priorizaram na análise das propostas de 

experimentos ou atividades experimentais do livro (DOCA, Ricardo Helou; BISCUOLA, Gualter 

José; VILLAS BÔAS, Newton. Física 1. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2013) os aspectos qualitativos. 

A análise foi balizada por categorias que serão detalhadas no Capítulo 3. 

Antecipamo-nos em afirmar que essa análise, como já era previsto, demonstrou 

que o livro cumpriu a exigência de apresentação de experimentos. Todavia, no que se refere 

a outros aspectos relativos à produção e à forma de abordagem proposta, tais como, 

perspectiva de investigação, articulação com a teoria, a plausibilidade de realização no 

contexto escolar, reprodução do experimento e qualidade dos resultados, a análise indicou 

que várias sugestões de experimentos apresentadas no livro carecem de adaptações e/ou 

substituições em decorrência de diversos fatores que serão descritos no Capítulo 4. 

No capítulo 5 são apresentados alguns comentários finais sobre a importância da 

experimentação integrada a prática docente.  

Após a lista de obras citadas, para facilitar o acesso às sugestões de atividades 

experimentais apresentadas no livro, os textos e ilustrações das mesmas foram reproduzidos 

e se encontram no Anexo 7, enquanto que a apostila com as nossas sugestões de atividades 

experimentais ou adaptações a partir das propostas do livro didático se encontram no 

Apêndice 8. 
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2. ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NO ENSINO DE FÍSICA 
 
2.1 TENDÊNCIAIS ATUAIS 

 

Temos em mente a importância da contribuição de se ter acesso ao conhecimento 

científico para melhor desenvolvimento, formação e conscientização do cidadão, tornando-o 

ativo nas tomadas de decisões perante a sociedade. 

Segundo Moreira e Penido (2009), o ensino de Ciências, fundamentalmente, 

objetiva fazer com que o educando aprenda a viver na sociedade em que está inserido com 

os recursos que a ciência e a tecnologia oferecem.  

As atividades experimentais começaram a ganhar mais força após a criação de 

projetos que, incialmente, visavam à formação de cientistas, dentre os quais, tido como 

marco o Physical Science StudyCommittee (PSSC), criado nos Estados Unidos. Com 

semelhanças ao PSSC também se destacam o Projeto Harvard (Harvard Project Physics), 

Projeto para o Ensino de Ciências da Fundação Nuffield e, no Brasil, o Projeto de Ensino de 

Física (PEF). Tal como o PSSC que foi traduzido para o português, o PEF não obteve o sucesso 

esperado no ensino de Física. De acordo com Gaspar (2004), o principal motivo para o 

insucesso do PSSC e do PEF foi “[...] a superestimação da capacidade do material instrucional 

na promoção da aprendizagem ancorada basicamente na experimentação” (p. 76). 

Esse insucesso da era dos projetos de ensino não resultou em um desprestigio da 

experimentação no ensino de Física. Na realidade percebe-se uma mudança de percepção, 

no sentido de se tornar claro o propósito de sua inserção nas práticas educativas. 

A função e a importância da experimentação na ciência levam a três tipos básicos 

de respostas: as de cunho epistemológico, que assumem que a experimentação serve para 

“comprovar a teoria”, revelando a visão tradicional de ciência. As de cunho cognitivo, que 

supõem que as atividades experimentais podem “facilitar a compreensão do conteúdo”. E as 

de cunho motivacional que acreditam que as aulas práticas ajudam a “despertar a 

curiosidade” ou o “interesse pelo estudo” n@s alun@s (ARRUDA; LABURÚ, 1996, p. 17). 

Em relação a esse último tipo de resposta, Moreira e Penido (2009) consideram a 

prática pedagógica relacionada ao uso das atividades experimentais como sendo uma das 

ferramentas que contribuem para minimizar o desinteresse e as dificuldades apresentadas 

pel@s estudantes no seu aprendizado. Já Carvalho e Garrido (1999) consideram-na como 
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“[...] uma forma de levar o aluno a participar do seu processo de aprendizagem, sair de uma 

postura passiva e começar a perceber e a agir sobre o objeto de estudo [...]” (p. 42). 

Com a criação dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’S) para o Ensino Médio 

foi evidenciado que as atividades experimentais são estratégias fundamentais para que haja 

comunicação entre o teórico e o experimental, por meio da observação, elaboração de 

hipóteses etc, como pode ser visto pelo trecho deste documento relativo à área de Ciências 

da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. 

 
 

[...] a experimentação, seja ela de demonstração, seja de observação e 
manipulação de situações e equipamentos do cotidiano do aluno e até mesmo a 
laboratorial, propriamente dita, é distinta daquela conduzida para a descoberta 
científica e é particularmente importante quando permite ao estudante diferentes 
e concomitantes formas de percepção qualitativa e quantitativa, de manuseio, 
observação, confronto, dúvida e de construção conceitual. A experimentação 
permite ainda ao aluno a tomada de dados significativos, com as quais possa 
verificar ou propor hipóteses explicativas e, preferencialmente, fazer previsões 
sobre outras experiências não realizadas (MEC, 2000, p. 52-53). 
 
 

No cenário atual, sabemos que muitas vezes as atividades experimentais são 

deixadas de lado por vários motivos, dentre os citados pelos professores os mais comuns 

são: falta de laboratórios didáticos, materiais, tempo e até mesmo uma formação 

continuada aos docentes para o exercício deste tipo de atividade. Além das questões citadas, 

vemos que há uma resistência d@s alun@s em gostar da disciplina Física, que, geralmente, 

decorre da forma como ela vem sendo apresentada no contexto escolar. Entretanto, Araújo 

e Abib (2003) constataram que, de um modo geral, é creditado à defesa da eficiência das 

atividades experimentais dois aspectos: 

 
 

a) Capacidade de estimular a participação ativa dos estudantes, despertando sua 
curiosidade e interesse, favorecendo um efetivo envolvimento com sua 
aprendizagem. b) Tendência em propiciar a construção de um ambiente motivador, 
agradável, estimulante e rico em situações novas e desafiadoras que, quando bem 
empregadas, aumentam a probabilidade de que sejam elaborados conhecimentos 
e sejam desenvolvidas habilidades, atitudes e competências relacionadas ao fazer e 
entender a Ciência (p.190 – 191). 

 
 

A nosso ver, tal como atividades extracurriculares, as atividades experimentais 

quando aplicadas em sala, podem contribuir para que @s alun@s tenham liberdade de 

interagir, não somente entre si, mas também com o professor. 
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É importante frisar também que apenas as atividades experimentais, sem uma 

plena articulação com a teoria, não é uma forma adequada. A experimentação pode ser uma 

porta de entrada para se apresentar o conteúdo que se deseja introduzir aos alun@s de 

forma mais convidativa a aprender, mudando o cenário que muitas vezes estamos 

acostumados. Pode também ser útil na sistematização do conteúdo, ou mesmo na avaliação 

da aprendizagem do mesmo. 

Em síntese, independente da forma de proposição das atividades experimentais 

(demonstração, verificação ou investigação), a sua importância reside na possibilidade de 

fazer com que @ alun@ tenha capacidade de desenvolver o pensamento crítico e a 

criatividade, tendo em vista seus conhecimentos prévios, cabendo ao professor mostrar 

meios que façam com que @s própri@s alun@s relacionem esses conhecimentos aos 

conteúdos disciplinares. Sendo assim, a experimentação é uma ferramenta auxiliadora na 

hora de educar. 

 
2.2 AS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NO PNLD 

 
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (MEC, 2000) é nítida a 

importância atribuída à realização de atividades experimentais integradas ao processo de 

aprendizagem d@s estudantes. Esta ideia é reforçada quando nas Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN+ (MEC, 2002) é discutida a 

necessidade de se relacionar o que é visto em sala de aula com o cotidiano d@s alun@s, 

tornando a Física mais visível e perceptível aos olhos d@s mesm@s. 

Um dos instrumentos mais auxiliadores, aliado com saberes e competências dos 

docentes, é o livro didático. Barros2 (2009 apud REIS; MARTINS, 2017) afirma que: “o livro 

texto constitui-se em importante material no contexto educacional, que não deve ser 

exclusivo, mas sim alternativo ao processo de ensino”. 

O PNLD, criado em 1985, passou a garantir livros didáticos de Física, avaliados 

perante o programa, para alun@s do Ensino Médio da rede pública a partir de 2009. Nesse 

Programa a abordagem experimental é colocada como essencial, já que consta de seus 

critérios eliminatórios no processo de avaliação das obras que concorrem ao programa, tais 

como os explicitados a seguir. O livro didático: 

                                                           
2
 BARROS, P.R.P. Atividades experimentais dos livros didáticos de física: um olhar através dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais. 2009. (Dissertação de Mestrado em Ensino). PUC Minas, Belo Horizonte. 
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- [...] apresentou arranjos experimentais ou experimentos didáticos realizáveis em 
ambientes escolares típicos, previamente testados e com periculosidade 
controlada, ressaltando a necessidade de alerta acerca dos cuidados específicos 
para cada procedimento; 
- trouxe uma visão de experimentação afinada com uma perspectiva investigativa, 
mediante a qual os jovens são levados a pensar a ciência como um campo de 
construção de conhecimento, onde se articulam, permanentemente, teoria e 
observação, pensamento e linguagem [...] (MEC/SEB, 2014, p. 16). 
 

 

Para Reis e Martins (2017), “o livro didático pode contribuir para a aprendizagem 

pautada na experimentação e, portanto, a compreensão dessa função torna-se necessária 

no processo de ensino de Física”(p.3). 

Embora a apresentação de sugestões para as atividades experimentais seja um dos 

critérios para a aprovação do livro didático pelo PNLD, primeira condição para que o mesmo 

integre o Programa e, assim, possa chegar às escolas, os experimentos apresentados, muitas 

das vezes, se dão de maneira não uniforme pelo livro, é possível encontrar uma gama de 

livros, até mesmo o analisado nesta monografia, com capítulos sem exploração de atividades 

experimentais. Nesse sentido, como bem coloca Garcia (2012, p. 153), se por um lado, é 

inegável que o PNLD tem desempenhado a função de fazer chegar os livros à escola, aos 

professores e estudantes do Ensino Médio, por outro, “[...] sua presença nas aulas abre 

espaço para a pesquisa educacional e, em especial, para a pesquisa em ensino, na direção de 

estudar e compreender o que acontece no âmbito escolar com o uso dos livros”. 

Nessa perspectiva, Reis e Martins (2017) analisaram livros de Física do PNLD 

coincidentes nos triênios 2009 – 2011 e 2012 – 2015, procurando investigar sob que 

aspectos ocorreram a inserção dos experimentos e quais competências são mais exploradas. 

Na comparação das obras coincidentes nos dois triênios mencionados, Reis e 

Martins (2017) constataram que a experimentação se faz muito presente quando são 

abordados temas relacionados ao movimento, porém, outros temas de contexto relacionado 

ao universo ou à radiação são pouco explorados nos livros didáticos.   

Esses autores também perceberam que a experimentação voltada aos aspectos 

histórico-sócio-culturais quase não é abordada pelos autores dos livros didáticos, podendo 

haver, inclusive, lacunas quanto a inserção do experimento em contexto adequado. 
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A perspectiva investigativa constante dos critérios do PNLD não foi confirmada na 

análise de Reis e Martins (2017).  A utilização da experimentação como uma estratégia para 

o incentivo à investigação, ainda não é vista e nem aplicada nos livros didáticos. 

Ainda em relação à perspectiva investigativa, Wesendonk, Rodrigues e Terrazzan 

(2011, s/p) perceberam, a partir de análise sobre Atividades Didáticas Experimentais (ADE) 

nos Livros Didáticos recomendados pelo PNLD 2012, que nas atividades propostas, 

praticamente, não há aquelas que: 

 
 
[...] apresentem um problema em que o aluno seja desafiado a resolver 
experimentalmente, o que faz com que estas ADE apenas contribuam para que os 
alunos adquiram uma visão de que o conhecimento científico é neutro, uma 
verdade já estabelecida e inquestionável, uma vez que a maior parte dessas 
atividades está proposta de modo a verificar um aspecto de um tópico conceitual já 
estabelecido no campo da Ciência. 
 
 

A análise de Reis e Martins (2017) e de Wesendonk, Rodrigues e Terrazzan (2011, 

s/p) nos induz a percepção de que mais uma vez prevalece a forma que Borges (2002) 

denomina como “laboratório fechado”, onde são fornecidas todas as instruções para que @s 

alun@s realizem o experimento sem ter a possibilidade de mais interações, novas 

descobertas e liberdade a cerca do que a experimentação pode proporcionar. 
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3. ANÁLISE DO LIVRO DIDÁTICO: PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Como mencionado na Introdução desta monografia, optamos por analisar as 

sugestões experimentais propostas no livro didático de Física, constante do PNLD relativo ao 

triênio vigente (2015 - 2017), adotado no COLUNI, mais especificamente, nas que são 

apresentadas no livro 1 da obra DOCA, Ricardo Helou; BISCUOLA, Gualter José; VILLAS BÔAS, 

Newton. Física 1. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2013. 

Primeiramente, foi feita uma análise quantitativa da distribuição das atividades 

experimentais por capítulos das Unidades de Ensino do referido livro didático. Em seguida, 

com o intuito de responder as perguntas-chave da investigação – Para além do cumprimento 

de um critério eliminatório do PNLD, como são propostas as atividades experimentais no 

livro de Física do Ensino Médio? Há uma real intenção de melhoria nos processos de ensino 

e de aprendizagem? As atividades propostas são factíveis de serem realizadas? –, 

procuramos perceber os propósitos das atividades experimentais propostas quanto à 

intencionalidade na melhoria nos processos de ensino e de aprendizagem (Objetiva a 

ilustração do conteúdo na prática? A ênfase é na constatação do conteúdo? Caracteriza-se 

como investigativa?) e quanto à articulação com o desenvolvimento do conteúdo teórico 

(introdução, sistematização e/ou avaliação). 

Para a análise de plausibilidade das atividades experimentais apresentadas no livro 

adotamos as seguintes categorias: factível de ser realizada em sala de aula; reprodução 

viável (facilidade de aquisição do material e custo); qualidade dos resultados. Essa análise é 

norteadora da última etapa metodológica: nas atividades que pressupõem trabalhos em 

grupos de alun@s da turma de 1º ano do Ensino Médio do COLUNI, reprodução de kits ( 5 

conjuntos de material necessário a realização de cada uma delas); apresentação, quando 

necessária, de propostas experimentais alternativas, pressupondo a realização por grupos de 

alun@s, pelo professor ou por reprodução de vídeo previamente produzido no âmbito desta 

monografia; elaboração de texto com descrição dos procedimentos necessários à produção 

do material de cada atividade e de sugestão para a exploração com @s alun@s. 

O número de atividades experimentais, nas diferentes formas de apresentação, está 

condicionado ao que é apresentado no livro didático e a viabilidade de reprodução, dentro 

dos limites de tempo previsto para a conclusão da monografia. 
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4. RESULTADOS 
 
4.1 ANÁLISE DAS SUGESTÕES DAS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 
 

O livro apresenta um total de 17 sugestões de atividades experimentais e uma 

aplicação prática, constantes do Anexo 7 e distribuído conforme especificado no Esquema 1. 

 
Esquema 1: Distribuição das sugestões de experimentos no livro didático analisado. 

 

Fonte: Autora. 

 

O conteúdo relativo a cada experimento proposto ou atividade prática pode ser 

observado na Tabela 1. 
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Tabela 1: Conteúdos das atividades. 

CAPÍTULO ATIVIDADE 

 Experimental 

Capítulo 3 Movimento circular  

 

Capítulo 5 

1ª Lei de Newton 

2ª Lei de Newton 

Lei de Hooke 

Máquina de Atwood 

Capítulo 6 Atrito 

 
Capítulo 7 
 

Força Centrípeta 

Força Centrífuga 

Capítulo 9 Lançamento Oblíquo 

Capítulo 12 Sistemas Isolados 

Conservação da Quantidade de Movimento 

Capítulo 13 Equilíbrio de Corpo Extenso 

Centro de Massa 

 

Capítulo 14 

Pressão 

Pressão Atmosférica 

Volume 

Empuxo 

Capítulo Prática 

Capítulo 5 3ª Lei de Newton 

Fonte: Autora. 

Todos os experimentos procuram ilustrar na prática o conteúdo abordado no livro, 

na perspectiva de auxiliar @s alun@s na sua compreensão. Dito de outra forma visam, 

geralmente, a constatação experimental da teoria ou a correlação com situações 

semelhantes no cotidiano. Em sua maioria, não são investigativas, apenas apresentam o 

experimento com as orientações necessárias sobre o que é preciso fazer para realizá-las com 

sucesso, seguidas de algumas perguntas sem correlação com uma problematização inicial 

e/ou com pouca ênfase com o conteúdo científico abordado. 

Cabe ressaltar que o próprio título para a chamada das atividades experimentais 

“Faça você mesmo”, não as coloca como um recurso integrante do processo de ensino. Em 

outras palavras, não pressupõe o professor como mediador entre o conhecimento alvo de 

aprendizagem e @s alun@s. Além disso, despreza a importância das interações entre @s 

alun@s no processo de aprendizagem. 
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Da maneira como são apresentadas no livro, as atividades poderão ser descartadas 

pelo professor nos processos de ensino e de aprendizagem. A nosso ver, elas constam do 

livro apenas para cumprir critério de avaliação do PNLD. 

Todos os experimentos podem ser caracterizados como de fácil reprodução e de 

baixo custo, contudo alguns não se mostram totalmente apropriados para a realização em 

sala de aula, devido às dimensões ou por gerar risco à segurança dos alunos, enquanto que 

outros demandam materiais que só poderão ser adquiridos via comércio especializado. 

Na Tabela 2 apresentamos os resultados quanto à plausibilidade de realização em 

sala de aula e abordagem alternativa. 

 

Tabela 2: Síntese da análise quanto à plausibilidade das atividades experimentais propostas. 

Atividade Experimental Plausibilidade 

Movimento circular 
É aparentemente interessante, porém, devido às dimensões da bicicleta 
(recurso proposto), se mostra, a nosso ver, inadequada para a sala de aula. 
 

 
 
1ª Lei de Newton 

Além de interessante se mostrou viável. Com adaptações é uma sugestão 
propícia para a problematização inicial do conteúdo. Devido às suas 
características é adequada para realização em pequenos grupos de alun@s, 
podendo favorecer a explicitação de concepções, os diálogos entre @s 
alun@s. 

2ª Lei de Newton 
Experimento aparentemente interessante com ênfase em aspectos 
quantitativos. Não se mostrou adequado devido à margem erro na 
obtenção da medida do intervalo de tempo.  

 

Lei de Hooke 

Experimento interessante e bem ilustrativo sobre a Lei de Hooke. Apesar de 
aparentemente simples, demanda uma mola de distensão, material que 
não é facilmente encontrado no comércio geral. Além disso, toda a parte 
iniciale as perguntas que concluem a atividade deveriam vir antes da 
explicação da lei, fazendo uma contextualização do conteúdo e avaliando 
concepções prévias dos alunos. 

 

Máquina de Atwood 

A princípio se mostrou como um experimento interessante de ser feito e 
que pode proporcionar uma interação e interesse maior d@s alun@s. 
Entretanto, a sua produção esbarra na aquisição de uma roldana com 
dimensão e qualidade (atrito desprezível) adequadas ao proposto no livro. 

 

Atrito 

Embora a maioria dos materiais necessários para realização seja simples, a 
mola de distensão com um bom coeficiente de elasticidade seria um item 
nem sempre de fácil obtenção. A abordagem deste conteúdo uma 
problematização seria mais proveitosa e enriquecedora, particularmente se 
realizada em grupos pode auxiliar na compreensão conteúdo. 

 

Força Centrípeta 
O experimento sugerido é simples. Porém, como é mencionado no próprio 
livro didático, não deve ser realizado em qualquer ambiente. Logo, seria 
necessário um lugar amplo e onde não traga riscos. 

 
Força Centrífuga 

Experimento similar ao proposto para força centrípeta. Embora seja 
interessante e se bem explorado possa gerar debates proveitosos, não pode 
ser realizado no ambiente de sala de aula. 
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Lançamento Oblíquo 

O experimento proposto para demonstração dos diferentes alcances 
horizontais é simples, mas não pode ser realizado em sala, por depender da 
utilização de uma mangueira com água. A sugestão é que o experimento 
fique a cargo d@s alun@s realizarem fora do contexto escolar. Entretanto, 
pode não ser viável para a maioria d@s estudantes, pois depende de 
espaço físico que possa ser molhado. Além da mangueira conectada a rede 
de água, é necessário um espaço (jardim, quintal ou pátio). Além disso, os 
diferentes alcances dos ângulos são bem sutis e o acompanhamento do 
professor para este experimento é fundamental. 

 

Sistemas Isolados 

Experimento interessante de ser reproduzido. Os materiais utilizados são 
viáveis de serem encontrados. A princípio, uma reelaboração das perguntas 
já propostas, acompanhado de uma problematização, seria o ideal para 
melhor aproveitamento do experimento e abordagem do conteúdo 
posteriormente. 

 

Conservação do Momento 

Aparentemente experimento viável e simples para se demonstrar a 
conservação do momento. Algumas das perguntas apresentadas são 
interessantes por fazer relação com o conteúdo estudado em outro 
capitulo, aproveitando para conectar os assuntos. 

 

Equilíbrio de Corpo Extenso 

O experimento proposto é aparentemente interessante, por ser de simples 
execução, possuir materiais que podem ser encontrados facilmente e por 
permitir que cada alun@ monte o seu kit. Deveria ser proposto antes de se 
iniciar o conteúdo de equilíbrio e de um jeito mais atrativo a@s alun@s. 

 

Centro de Massa 

A proposta experimental é viável de ser executada. Pode ser substituído por 
outro experimento mais simples ainda de ser realizado, demandando 
menos processos para concretização do experimento e material que se 
encontra na própria sala de aula. Sua abordagem pode ser investigativa e se 
baseando no que a@s alun@s observam no dia a dia. 

 

Pressão 

Experimento que não demanda nenhum processo ou material específico. 
Pode ser complementado com outro experimento, como a ‘cama de 
pregos’, mostrando dois opostos. A maneira a se abordar os experimentos 
pode gerar reações interessantes para o inicio do estudo do conteúdo. 

 

Pressão Atmosférica 

O experimento proposto é interessante e pode ser facilmente realizável em 
sala de aula, devendo apenas se ter cuidado com o manuseio da vela. 
Poderia ser explorado de forma diferente da demonstrada no livro didático, 
de modo a gerar melhor resultado e interação entre @salun@s. 

Volume  
Experimento interessante de ser reproduzido em sala e que pode gerar 
debates proveitosos. Pode ser explorado além do que o livro propõe.  

Empuxo 
O experimento proposto pelo livro é simples e pode ser facilmente 
reproduzido. Seria interessante se fosse demonstrado com outros objetos, 
mostrando a diferença entre uma situação e outra. Além disso, a proposta 
apresentada no livro refere-se muito mais à comprovação da teoria do que 
a possibilidade de uma investigação pelos alun@s, na qual tenham 
oportunidade de explicitar o que pensam a partir de suas vivências, abrindo 
caminho para a construção da explicação científica. 

3ª Lei de Newton 
É sugerida uma aplicação prática na forma de demonstração. Apesar de 
simples, tanto no que se refere ao material necessário quanto aos 
procedimentos, os resultados práticos não são condizentes com os 
ilustrados no livro.  

Fonte: Autora. 
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4.2 PRODUÇÃO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

Os resultados que serão apresentados decorreram de ações práticas realizadas a 

partir da nossa primeira impressão sobre as atividades experimentais propostas no livro 

didático e apresentadas anteriormente na Tabela 2. 

Na Tabela 3 apresentamos os resultados relativos às atividades experimentais 

propostas no livro e que após uma análise pormenorizada foram reproduzidas ou 

substituídas por outro experimento e/ou forma de apresentação.  

 

4.2.1 Atividades e kits experimentais propostos 

Em relação a essas atividades também são apresentadas sugestões para melhor 

aproveitamento em sala de aula com @s alun@s, bem como as orientações necessárias para 

a produção dos kits relativos aos experimentos, conforme os Apêndices indicados na Tabela 

3. 

Tabela 3: Contribuição para melhor aproveitamento das atividades experimentais. 

ATIVIDADE 
EXPERIMENTAL 

SUGESTÃO 

1ª Lei de Newton 
Foram substituídos alguns materiais para a realização da atividade, bem como 
a reprodução de 5 kits e elaboração de sugestão para a exploração com @s 
alun@s em sala de aula (Apêndice 8.1). 

3ª Lei de Newton 
Devido aos resultados práticos, sugerimos a substituição da proposta por outro 
experimento. Após a verificação de viabilidade, foi elaborada uma proposta 
para utilização no processo de ensino e, para tanto, foi reproduzido um kit 
(Apêndice 8.2).  

 

Atrito 

A atividade apresentada no livro é subdividida em três partes. Apresentamos 
para a primeira parte uma proposta substitutiva com o uso de outros recursos, 
enquanto que para as demais, foram adquiridos os recursos sugeridos no livro 
didático. Para a realização em sala de aula é sugerida uma proposta, na qual é 
disponibilizado ao professor 5 kits a realização da primeira parte por grupos de 
estudantes (Apêndice 8.3). 

 
 

Empuxo 

Optamos por substituir a proposta do livro, com a apresentação de uma 
atividade que, a partir da exploração do lúdico, tem a intenção de provocar @s 
alun@s na construção de respostas relativas à flutuação dos corpos, de modo a 
levá-los a compreensão da grandeza física densidade e introduzir a noção de 
empuxo (Apêndice 8.4). 

 
 
 

Conservação da Quantidade 
de Movimento 

Reproduzimos a sugestão de experimento proposta no livro didático, 
enfatizando a necessidade de alguns cuidados (tipo de carrinho e volume de ar 
na bexiga) para o alcance do resultado esperado. Além disso, ao invés de 
propor a realização apenas para confirmação da teoria como previsto no livro, 
consideramos que a mesma traz elementos motivadores para introduzir o 
conteúdo. Essa proposta de inversão não invalida que as perguntas sugeridas 
no livro, após a observação d@s alun@s, sejam retomadas pelo professor em 
momento subsequente a sistematização do conhecimento relativo à 
quantidade de movimento e sua conservação. (Apêndice 8.5) 
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Equilíbrio de Copo Extenso 

Após a tentativa de produção de material para a realização da atividade 
experimental proposta, verificamos que sua viabilidade está condicionada ao 
tipo de canudo que servirá de corpo extenso, já que não pode ser muito fino e 
maleável. O canudo deve ser tal que permita a colocação dos clips sem 
entortar. Conforme já relatamos, a proposta não estimula @s estudantes na 
construção do conhecimento por meio das interações com o kit experimental e 
com seus colegas. Sendo assim, tomando como base os materiais e 
procedimentos para montagem apresentados no livro, propusemos mudanças 
tanto no que se refere à produção quanto ao uso com os alun@s (Apêndice 
8.6) 

 
Pressão 

Por ser uma atividade experimental de fácil realização, pode ser reproduzida 
em sala sem a necessidade de material muito específico. O professor pode 
recorrer a materiais de uso pessoal d@s alun@s para abordar o conceito de 
pressão. 

 
Pressão Atmosférica  

A atividade experimental sugerida possui materiais simples e é de fácil 
execução, podendo então ser reproduzida sem alterações do que é proposto 
pelo livro didático. Por gerar certo risco @s alun@s, foi disponibilizado apenas 
um kit (prato, copo e vela) para manuseio do professor.  

 
 
 

Lançamento Oblíquo  

Inicialmente, nos propusemos a realizar o experimento como a forma sugerida 
no livro didático, a fim de filmá-lo e produzir um vídeo didático que pudesse ser 
explorado em sala de aula com @s alun@s. Após algumas tentativas, não 
conseguimos obter uma filmagem que visualmente caracterizasse que o maior 
alcance para o jato de água da mangueira seria para o ângulo de 45

o
, assim, 

optamos por buscar esse material na Internet e fomos bem sucedidos, de 
modo que a proposição de uso em sala de aula será descrita mais adiante. 

Máquina de Atwood 
Recorremos à produção de um vídeo, cujas justificativas são apresentadas mais 
adiante. 

 

Lei de Hooke 

Devido a dificuldades na aquisição de molas de distensão em número suficiente 
para a realização da atividade por pequenos grupos de alun@s, optamos por 
elaborar uma proposta e produzi-la na forma de vídeo, conforme justificativa 
descrita mais adiante. Ressaltamos que essa proposta, além de permitir uma 
abordagem quantitativa, contempla o desenvolvimento de competências no 
eixo das linguagens. 

Força centrípeta A fim de instigar a realização da atividade extraclasse proposta no livro, 
optamos por apresentá-la em sala de aula no formato de vídeo.  

 

Apesar da facilidade na produção e a qualidade dos resultados decorrentes da 

realização das sugestões experimentais sobre a Máquina de Atwood e a Lei de Hooke, 

devido à falta de recursos disponíveis para a produção de exemplares a serem doados ao 

Colégio, optamos pela produção de vídeos didáticos. 

A ideia de produção de vídeos como recurso auxiliar ao professor não é nova, foi 

lançada no início da década de 50 pelo PSSC (Physical Sciences Study Committee), visando 

melhoria no ensino e na aprendizagem em Física. O PSSC pode ser considerado pioneiro no 

uso de sequências de vídeos de física como recursos audiovisuais no processo de 

aprendizagem.  
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A utilização de outros recursos, além dos tradicionais e rotineiros empregados em 

sala de aula, tem sido defendida por diversos autores (ROSA3, 2000 apud PALHARINI; 

TONIAZZO, 2013 e PARRA; PARRA4, 1985 apud PALHARINI; TONIAZZO, 2013) já que o mais 

importante não é o recurso em si, mas a forma de explorá-lo com @s alun@s, ou seja, a 

importância reside nas abordagens metodológicas que privilegiam @s estudantes como 

protagonistas na sala de aula, possibilitando que o emprego dos recursos educacionais 

sejam um meio mais dinâmico e eficaz para tratar do conhecimento científico. 

A possibilidade da utilização do vídeo em sala de aula não impede a 

contextualização e problematização do conteúdo e nem inibe a participação d@s alun@s, já 

que o professor, de acordo com suas intenções didáticas, pode pausar o vídeo, repetir partes 

ou complementar o que está sendo exposto. 

A tecnologia como aliada do professor, possibilita novas maneiras de se abordar o 

conteúdo de forma mais dinâmica e com mais interações entre professor/alun@s e 

alun@s/alun@s, tendo o professor a total liberdade de abordagem deste recurso. Como cita 

ROSA (2000 apud PALHARINI; TONIAZZO, 2013): “A quebra de ritmo provocada pela 

apresentação de um audiovisual é saudável, pois altera a rotina da sala de aula”. 

Vale a ressalva de que, mesmo com o recurso audiovisual, o professor ainda é parte 

indispensável para um bom aproveitamento e ensino de qualidade. Como bem coloca 

Gadotti5 (1992 apud COZENDEY; PESSANHA; SOUZA, 2007): "A educação sendo 

essencialmente a transmissão de valores, necessita do testemunho de valores em presença. 

Por isso, os meios de comunicação e a tecnologia não podem substituir o professor". 

Em relação à proposta do livro didático para a abordagem experimental da Máquina 

de Atwood, a maior dificuldade a ser enfrentada pelo professor é dispor de uma polia 

adequada para a montagem do experimento e consequente obtenção dos resultados 

desejados.  

Deparamo-nos com este empecilho, no sentido que não dispúnhamos de uma polia 

para a montagem do kit experimental a ser oferecido ao Colégio. Assim, a fim de permitir a 

inserção da atividade experimental em sala de aula, optamos, com o material disponível no 

Grupo de Pesquisa em Ensino de Física da UFF, pela produção de um kit experimental e 

                                                           
3
ROSA, Paulo R. S. O uso de recursos audiovisuais e o ensino de Ciências. Caderno Catarinense de Ensino de 

Física. v. 17, n. 1: p. 33-49, abr. 2000. 
4
PARRA, Nélio; PARRA, Ivone C. C. Técnicas Audiovisuais de Educação. 5ª ed.. São Paulo: Pioneira, 1985. 

5
 GADOTTI, Moacir. Educação e compromisso. São Paulo: Editora Papirus, 4 ed., 1992.  
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subsequente filmagem de seu funcionamento, a partir de um roteiro previamente 

elaborado. Esse vídeo permite ao professor fomentar diálogos com @s alun@s, por meio de 

incentivos à elaboração de previsões e confrontos com as situações apresentadas no vídeo. 

Esse recurso didático está disponível na Internet, no endereço eletrônico 

(https://www.youtube.com/watch?v=HYiIPPv04fY). 

A justificativa para a substituição do experimento proposto pelo livro didático para 

a Lei de Hooke se assemelha ao que foi apresentado para a Máquina de Atwood. A 

dificuldade encontrada no experimento de Hooke se faz na disponibilidade da mola de 

distensão eficaz e em número suficiente para a produção dos 5 kits experimentais para 

doação ao Colégio. Tendo em vista, novamente, a importância da exploração do 

experimento, recorremos mais uma vez à produção do recurso didático em vídeo. Na 

filmagem com roteiro previamente estabelecido também foram utilizados os recursos 

disponíveis no Grupo de Pesquisa em Ensino de Física da UFF. O recurso didático pode ser 

acessado no endereço eletrônico (https://www.youtube.com/watch?v=2BWdbPJirAk&). 

Na realização do experimento de força centrípeta também optamos pela produção 

de um vídeo didático, tendo em vista que a reprodução do que era proposto no livro 

didático poderia ocasionar certos riscos se reproduzido no ambiente da sala de aula. A fim 

de se complementar ainda mais o que é indicado no livro, foi adicionado um vídeo, no qual a 

força centrípeta pode ser ilustrada. Com um brinquedo de carrinho que realiza um looping, o 

intuito é fazer com que @s alun@s descubram sua velocidade mínima, além de relembrar 

conteúdo visto previamente para obtenção desta velocidade. A opção pelo vídeo, neste 

caso, se justifica também pela escassez de material (carrinho e pista com looping) para a 

reprodução dos kits em número suficiente para os grupos de alun@s ou mesmo de apenas 

um para demonstração pelo professor. O vídeo didático pode ser acessado no endereço 

eletrônico (https://www.youtube.com/watch?v=81su3E0d4J8&) 

Cabe esclarecer que a filmagem e edição6 dos vídeos contaram com colaboradores 

conforme consta em seus créditos. 

Em relação à atividade experimental sobre lançamento oblíquo, mais uma vez, o 

livro didático apresenta-a como atividade extraclasse e com a finalidade de demonstração 

que comprova teoria. Como já mencionado na Tabela 3, a atividade demanda condições que 

podem dificultar sua realização pel@s alun@s, além disso, consideramos que pode ser mais 
                                                           
6
Foi utilizado o programa: CyberLinkPowerDirector 15. 
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bem aproveitada como uma atividade investigativa que instigue @s alun@s a buscarem uma 

explicação para o fato de o maior alcance ser para o ângulo de 45ᵒ. Assim, sugerimos que, 

com o uso do vídeo “Experimento com uma mangueira de água – lançamento oblíquo” 

(https://www.youtube.com/watch?v=1M-Wfvw4hss), o professor conduza uma discussão 

introdutória (problematização) do assunto para, em seguida, auxiliar @s estudantes na 

organização das ideias e consequente sistematização do conteúdo. 

Podemos, então, obter uma síntese das atividades que foram produzidas e 

sugeridas com relação a sua perspectiva de ensino, como pode ser visto na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Síntese das atividades experimentais produzidas. 

 
Fonte: Autora. 

Onde: 

 (1) Atividade Experimental trabalhada em pequenos grupos 

(2) Demonstração experimental  

(3) Vídeo 
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5 COMENTÁRIOS FINAIS 

A análise dos experimentos referentes ao livro didático escolhido demonstrou 

resultados interessantes em vários aspectos, já que além do cumprimento de exigência 

curricular do Curso de Licenciatura em Física, ratificamos a nossa intenção inicial de 

contribuir para a inserção de práticas experimentais no COLUNI, com base em recursos e 

sugestões ao professor condizente com as tendências atuais para o ensino de Física na 

Educação Básica. 

A análise do livro didático salientou que a forma com as atividades experimentais 

são propostas poderá influenciar para que, na maioria das vezes, sejam facilmente deixadas 

de lado, por pequenos e grandes empecilhos. Ratificamos a análise de Garcia (2012), Reis e 

Martins (2017), Wesendonk, Rodrigues e Terrazzan (2011), reconhecendo que a presença 

das atividades experimentais no livro visa, principalmente, atender os critérios de avaliação 

do PNLD. 

Nesse sentido, consideramos que pelos nossos resultados nos aproximamos das 

atuais tendências (pesquisa em ensino de Física e documentos oficiais do governo) para a 

abordagem experimental no ensino de Física no Nível Médio da Educação Básica. Nossa ação 

para o alcance dos objetivos propostos foi balizada principalmente pela intencionalidade de 

fazer com que as atividades experimentais estejam cada vez mais presentes, sempre que 

possível na vida escolar d@s alun@s, de maneira a tornar o interesse e a curiosidade pelo 

conhecimento científico mais intensificados e recorrentes, mostrando um lado oposto ao 

que geralmente se tem costume. Logo, foi reforçada uma vez mais a importância das 

atividades experimentais como auxiliadoras e de papel fundamental nos processos de ensino 

e de aprendizagem. 

Apesar de não ter sido possível a apresentação de sugestões e/ou de produção de 

material para todas as atividades propostas no livro, a nosso ver, a maior contribuição da 

nossa investigação foi demonstrar que a real importância das atividades experimentais seja 

percebida e o quão norteadoras, na hora do ensino, elas podem ser. Nessa perspectiva, é a 

partir do reconhecimento e ação do professor em relação à abordagem experimental que 

mudanças poderão se efetivar no contexto escolar. Dentre todas as adversidades que 

podemos encontrar ao lidar com esse tipo de abordagem metodológica, cabe e persiste 
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tornar a aprendizagem cada vez mais eficaz com práticas educativas que se oponham à 

abordagem tradicional.   
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7 ANEXO: ATIVIDADES EXPERIMENTAIS APRESENTADAS NO LIVRO 

Movimento Circular 
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1ª Lei de Newton 
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2ª Lei de Newton 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Lei de Hooke 
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Máquina de Atwood 
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Atrito 
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Força Centrípeta 
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Força Centrífuga 
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Lançamento Oblíquo 
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Sistemas Isolados 
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Conservação da Quantidade de movimento 
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Equilíbrio de Corpo Extenso 
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Centro de Massa 
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Pressão 
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Pressão Atmosférica 
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Volume 
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Empuxo 
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3ª Lei de Newton 
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8 APÊNDICE: ATIVIDADES EXPERIMENTAIS PROPOSTAS PELA AUTORA 

 
8.1 PRIMEIRA LEI DE NEWTON 

 

Propomos a realização da atividade experimental como introdução ao conteúdo. 

Para facilitar os diálogos entre @s alun@s, sugerimos a realização com a turma dividida em 

grupos de 5 a 6 alun@s . 

A tira de humor a seguir ilustra uma situação em que o Cebolinha, ao puxar 

rapidamente a toalha, provoca uma “mágica”, mantendo os pratos e copos sobre a mesa. 

 

Na opinião de vocês essa situação pode de fato acontecer? Façam uma discussão no 

grupo e apresentem uma justificativa para a resposta. 

Que tal tentarmos reproduzir a situação ilustrada na tira, mas simplificando-a para 

evitar possíveis transtornos? 

Vocês têm sobre a mesa o material descrito na Foto 1: 

Foto 1: Material necessário. 

 
Fonte: Autora. 
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Com esse material, o grupo deve fazer uma montagem conforme a ilustrada na Foto 

2. 

Foto 2: Montagem Experimental. 

 
Fonte: Autora. 

 

Pense e responda: 

Se um@ de vocês puxar rapidamente a placa de pluma crua, o que irá acontecer 

com a porca de ferro? 

Puxe a placa, observe o que acontece com a porca de ferro e compare com a 

resposta do grupo. A previsão de vocês estava correta? 

 

 

Se a placa fosse bastante áspera 

ainda assim a porca de ferro cairia dentro 

do copo? 

Substitua a placa lisa pela outra 

que o grupo dispõe, deixando a superfície 

áspera virada para cima, conforme Foto 3. 

Puxe rapidamente a placa áspera. A 

previsão do grupo estava correta? 

 

Foto 3: Montagem experimental. 

 
Fonte: Autora. 

 



57 
 

O que mudaria se as placas fossem empurradas rapidamente? E se fossem puxadas 

ou empurradas lentamente? Façam suas previsões e comparem-nas com as observações 

experimentais. 

Tudo o que vocês observaram na atividade tem uma explicação científica e, o 

responsável por ela é Isaac Newton. Que tal conhecermos o que ele diz sobre esse assunto? 

Agora que vocês já conhecem a 1ª Lei de Newton, cite pelo menos uma situação do 

dia a dia em que ela se apresenta. 
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8.2 TERCEIRA LEI DE NEWTON 

 

Vamos propor a atividade prática – Foguete de fósforo7 – como etapa introdutória 

ao conteúdo. 

Por ser uma experiência que envolve certo risco aos(às) alun@s, sugerimos que 

apenas o professor manuseie o experimento, demonstrando aos(às)  alun@s de uma forma 

segura. 

O vídeo Ação e Reação8 – Terceira Lei de Newton, cujo instantâneo é ilustrado na 

Figura a seguir, mostra o movimento de um carrinho devido ao escapamento de ar de balão 

de borracha a ele acoplado. Propomos o uso desse vídeo como ponto de partida para a 

abordagem do conteúdo. 

Imagem: Instantâneo do vídeo. 

 
Fonte: Nota de rodapé 8. 

 
 
 

       Na opinião de vocês, por que quando o ar sai do balão o carrinho se movimenta para 

frente? Será que a Física tem alguma explicação para esse fato? 

 

       O aparato que vocês estão observando na próxima foto é um foguete de fósforo.  

 

 

 

 

                                                           
7
 Sugestão disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=2gHQFfz9fZ0>. Acesso em: 11 out. 2016. 

8
 AMORIM, Alex (2013). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=s_GZ4K_6HQ8>. Acesso em: 22 

out. 2016. 
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Foto 1: Foguete de fósforo. 

 

Fonte: Autora. 

 

O disparo do foguete é feito por meio de uma chama local onde há a junção das 

“cabeças” dos dois palitos. Essa situação é ilustrada a seguir. 

Foto 2: Disparo do foguete. 

 

Fonte: Autora. 

 

Qual a previsão de vocês sobre o que irá acontecer quando a chama do isqueiro for 

colocada na junção dos palitos? 

Agora observem. A previsão de vocês coincidiu com a observação? 

O que causou o movimento do palito de fósforo? Será que a explicação para o seu 

movimento tem algo em comum com a do movimento do carrinho do vídeo? 
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 Vocês conseguiriam dar outros exemplos presentes no dia a dia que tenham 

semelhanças com as situações apresentadas no vídeo e no foguete de fósforos?  

Tudo que vocês observaram no vídeo e no foguete de fósforo é explicado pela 

Terceira Lei de Newton.  

Que tal conhecermos um pouco mais dessa Lei? 

 

Descrição do Experimento Foguete de Fósforo 

O material necessário para montagem está descrito na Foto 3 abaixo. 

Foto 3: Material necessário para a montagem. 

 

Fonte: Autora. 

 

Com este material, obtém-se a 

montagem experimental, ilustrada ao lado. 

Outras informações sobre os 

procedimentos necessários para o bom 

funcionamento do foguete de fósforo podem 

ser obtidas no endereço eletrônico constante 

da nota de rodapé 7. 

 

 

 

Foto 4: Montagem experimental 

 

Fonte: Autora. 
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8.3 ATRITO 

Para realização do experimento sobre atrito, sugerimos que a turma seja dividida 

em grupos de 5 ou 6 alun@s, para que assim haja uma melhor interação entre os grupos e 

também entre o professor e @s alun@s.  

Para introdução do assunto e do experimento, observe o que acontece nas duas 

tiras de humor a seguir: 

 

 

 

Na opinião de cada grupo, o que vocês observam em cada tira de humor? O que 

chamou mais a atenção de vocês? 

Feitas as previsões, tenham um breve debate entre grupos sobre o que pode 

ocasionar cada situação ilustrada nas tiras. Levantem pontos que ambos os grupos tenham 

achado em comum, tentem entrar em um consenso do porque isto acontecer. Apontem e 

questionem situações semelhantes. Em nosso dia a dia, encontramos situações parecidas?  

       Observem agora o aparato experimental que o professor irá disponibilizar a vocês  
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Foto 1: Aparato experimental. 

 
Fonte: Autora. 

Dê um palpite sobre qual botão irá se mover primeiro quando a tampa do CD for 

sendo aberta. Agora, manuseando o aparato, veja se seu palpite foi o esperado. 

Foto 2: Manuseio do experimento. 
 

 
Fonte: Autora. 

 

Por que vocês acham que isso acontece? 
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Após manuseio e observação do experimento, vocês conseguem encontrar alguma 

semelhança com as tiras de humor apresentadas e o experimento? 

Em qual situação do experimento, botão da esquerda e botão da direita, cada tira 

melhor se correlaciona? Cite as semelhanças. 

Pense um pouco e responda: O que acontece quando temos dois botões juntos, 

aumentando sua massa, na parte mais lisa da caixa do CD? O que deve mudar ou nada irá se 

alterar? 

Realize o procedimento, observe e debata entre o grupo. Ocorreu o imaginado pelo 

grupo ou vocês se surpreenderam com o que foi observado?  

           Explorando mais o experimento sugerido, cada botão irá deslizar pela caixa do CD com 

certo ângulo característico, como observado na Figura a seguir. 

Foto 3: Ângulo característico. 
 

 
Fonte: Autora. 

 

 

Usando as famosas Leis de Newton, já 

bem conhecidas de vocês, podemos fazer o 

diagrama de corpo livre do botão, conforme 

ilustrado na Figura ao lado. 

 

Figura: Diagrama de corpo livre 

 

Fonte: Autora. 
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Após identificar todas as forças envolvidas em nosso corpo estudado, fazemos a 

decomposição da força peso, obtendo o seguinte resultado: 

          

          

Estudando cada eixo, temos: 

          

        

Mas sabemos que        , então: 

       

         

                

  
      

      
 

      

 

Descobrimos que o coeficiente de atrito (   não depende do peso do objeto. Logo, 

como foi observado mais acima, podemos ter botões com massas diferentes que mesmo 

assim eles irão deslizar com o mesmo ângulo de inclinação. 

Material necessário para montagem experimental está ilustrado a seguir. 

 
Foto 4: Material Necessário. 

 

 
Fonte: Autora. 
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Agora, desafiamos vocês a realizar a seguinte tarefa: 

 
 Pegue uma vassoura, coloque-a na 

horizontal como ilustra a figura ao lado. 

Tente movimentar seus indicadores, 

mantendo a vassoura na horizontal. 

O que você percebeu? Como você 

explica esse fato? 

Agora, pegue o objeto cilíndrico e 

pesado – o rolo de massa – e segure-o de 

modo que seu eixo fique perpendicular ao 

solo, conforme figura ao lado. 

Se você afrouxar os dedos, exercendo uma 

compressão menor, ele poderá escorrega caindo na 

vertical. Com muito cuidado, faça o teste. Você 

concorda que menores compressões tornam o 

escorregamento mais fácil? 

Como você explica o escorregamento do rolo de massa submetido a uma menor 

compressão? Compare e debata com seus colegas de classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Livro Didático. 

 

 

Fonte:Livro Didático. 
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8.4 EMPUXO 

 

No dia a dia é comum observarmos cenas em a flutuação em líquidos está presente. 

A seguir são ilustradas algumas dessas cenas. 

 

 
Cubos de gelo boiando na água

9
.           Pessoa boiando em águas tranquilas

10
. 

 

 
Veleiros ao mar

11
.                                                Poluição das águas

12
. 

 
 

Todavia, há outras cenas cotidianas em que ao invés de flutuação, observamos ou 

temos conhecimento de que objetos, dentre outras coisas, afundam na água. Observe as 

ilustrações. 

 

                                                           
9
 Disponível em: <http://4.bp.blogspot.com/-

pXEl43_Hx8c/VqQ6t5lFToI/AAAAAAAAXGg/qBlHwHvJ3zY/s1600/glass-of-ice-water-in-sunbeam.jpg>. Acesso 
em: 30 mai. 2017. 
10

Disponível em: <http://www.fatosdesconhecidos.com.br/wp-content/uploads/2014/06/dead-sea.jpg>. 
Acesso em: 30 mai. 2017. 
11

 Disponível em: <http://angra.rj.gov.br/sopa/fotos/noticias/29333_I.jpg>.Acesso em: 30 mai. 2017. 
12

Disponível em: <http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2010/02/poluicao-da-agua-450x300.jpg>. 
Acesso em: 30 mai. 2017.  
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Pneus no fundo do mar

13
 

 

 

 
Carro submerso nas águas de um cais

14
. 

 

 

Por que algumas “coisas” afundam e outras boiam? 

Vocês topam um desafio? 

Na mesa do professor tem um recipiente cheio de água e diversos objetos. Vocês 

deverão prever quais são os objetos que afundarão e aqueles que boiarão. 

Anotem suas previsões na tabela. 

 

 

                                                           
13

 Disponível em: <http://www.astrosurf.com/luxorion/Bio/fort-lauderdale-pneus.jpg>.Acesso em: 30 mai. 
2017. 
14

 Disponível em: <http://www.gadoo.com.br/wp-content/uploads/2016/05/4172.jpg>.Acesso em: 30 mai. 
2017. 
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TABELA 

CORPO AFUNDA BOIA 

 

 
Flauta 

  

 

 
Cubo de gelo 

  

 

 
Bola de isopor 

  

 

 
Óculos de brinquedo 

  

 

 
Chocalho 

  

 

 
Miniatura 
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Vela 

 

  
 
 

 

 
Bolinha de gude 

  

 

 
Dados 

  

 

 
Moto de brinquedo 

  

 

 
Pente 

  

 

 
Rolha 
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Agora, vamos ao teste! 

As previsões iniciais coincidiram com as observações durante o teste? 

Analisem melhor os corpos, podem pegá-los na mesa do professor. 

 Verifiquem se há características semelhantes entre os que afundam e entre 

aqueles que boiam e procurem explicar: por que isso acontece? 

Vamos nos divertir mais um pouco assistindo o vídeo “Bola comedora de alpiste”15. 

Preste atenção! O vídeo vai apresentar, de maneira divertida, a explicação do porquê uns 

objetos afundem na água e outros não.  

 

Prints de cenas do vídeo16. 

 

 

 

 

Agora que vocês já ficaram sabendo que toda a brincadeira está relacionada com a 

grandeza física densidade, procure explicar as duas situações ilustradas nas fotos a seguir. 

                                                           
15

 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0N04eqGjBO8>. Acesso em: 8 jun. 2017. 
16

 Manual do Mundo: Bola comedora de alpiste. 
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Situação 1 

 

Fonte: Autora 

 

Situação 2 

 

 

Fonte: Autora 

 

É possível fazer alguma afirmação sobre as densidades dos líquidos 1 e 2? Qual? 
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8.5 CONSERVAÇÃO DA QUANTIDADE DE MOVIMENTO 

O movimento está em constante presença em nosso cotidiano. Porém, em certas 

situações precisamos de uma “forcinha” a mais para certos objetos saírem do estado de 

repouso.  

Podemos perceber este tipo de situação em: 

 
 
 
 
 

 
 

Pessoas empurrando um carro
17

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Jogadora de futebol
18

 

 
Pêndulo de Newton

19
. 

                                                           
17

 Disponível em: <http://brasilescola.uol.com.br/upload/e/impulso(1).jpg>. Acesso em: 16 jun. 2017. 
18

 Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/upload/conteudo/futebol_feminino-7578.jpg>. 
Acesso em: 16 jun. 2017. 
19

 Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com/-
YDBX4Lsh7QY/VDNRKnh9vsI/AAAAAAAAANU/TtZ8Zn3vPcI/s1600/pend.jpg>. Acesso em: 16 jun. 2017. 



73 
 

Vocês conseguem identificar o que as três fotos mostradas têm em comum? 

No vídeo20 reproduzimos situações possíveis de serem observadas com o Pêndulo 

de Newton.   

Com o auxílio do seu pêndulo, Newton conseguiu explicar um conceito importante. 

Vocês saberiam dizer qual?  

Se estivéssemos em uma situação ideal, ou seja, sem a resistência ar, o que vocês 

acham que iria acontecer com as esferas do Pêndulo de Newton, após serem colocadas em 

movimento? 

Bem, Newton nos apresentou a uma nova grandeza física: quantidade de 

movimento. Vamos tentar compreender melhor essa grandeza e a sua importância na 

Ciência, realizando a atividade experimental sugerida no livro didático. 

Para a realização do experimento nós vamos precisar de: 

 

 
Fonte: Autora 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
20

 Este vídeo é uma filmagem simples do pêndulo de Newton e, juntamente, com os demais vídeos sugeridos 
nesta monografia, será disponibilizado ao professor do COLUNI em um pen drive. 
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Sua montagem é bem simples: 
 

- Fixe a fita dupla face na parte superior do carrinho 

 

 

Fonte: Autora. 

- Encha a bexiga com ar e apenas segurando seu bico (sem enrolar) para evitar a saída de ar, 

fixe-a na fita dupla face. 

 

 
Fonte: Autora. 

 
É importante ressaltar que o carrinho de brinquedo não pode ser muito leve e a 

bexiga não deve ser muito cheia, caso contrário, o resultado final do experimento não será o 

esperado. 

- Solte a bexiga e observe o que acontece. 
 

A que vocês podem atribuir o movimento do carrinho? 
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8.6 EQUILÍBRIO DE CORPO EXTENSO. 
 

Antes de apresentar o experimento a@s alun@s, o professor pode fazer 

questionamentos simples, como: 

- Vocês conseguem equilibrar uma caneta ou lápis em seu dedo? 

- É possível caminhar com um livro, estojo ou celular em sua cabeça? 

- É fácil se equilibrar no meio fio?  

- Vocês conseguem se equilibrar em cima de um skate ou patins com facilidade? 

Após indagar @s alun@s e até mesmo por em prática algumas dessas perguntas 

anteriores, o professor pode apresentar o experimento para introduzir o estudo do 

equilíbrio de corpo extenso e, consequentemente, a grandeza física momento de força.  

 

Para sua realização, iremos precisar de: 

 
Fonte: Autora. 
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Montagem: 

Meça o canudo, em nosso caso, o canudo utilizado tem 21cm. 

Com a agulha perfure o meio do canudo e passe a linha de costura. Caso o canudo 

penda mais para algum lado, corte pequenos pedaços de sua extremidade até que ele se 

encontre em equilíbrio.  

 
Fonte: Autora. 

 

É importante ressaltar que o canudo utilizado deve ser mais rígido, para que não 

comprometa o resultado final do experimento. 

Após a realização deste procedimento, deve-se medir e fixar os clipes com mesmas 

distâncias um dos outros, como na foto a seguir: 

 
Fonte: Autora. 
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Ao final da montagem, o professor pode fazer diversos tipos de esquemas, sendo 

que o desafio é conseguir deixar o canudo em equilíbrio na horizontal. Como nas fotos a 

seguir: 

 

 
Fonte: Autora. 

 
 

 
Fonte: Autora. 


