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RESUMO 

 

Não resta dúvida que a retórica quanto ao melhor modo de ensinar mudou, e muitos docentes 

já acreditam que propiciar aulas alternativas, com recursos e materiais educativos variados é 

de grande valia. Mas pouco mudou efetivamente, e a maioria esmagadora das aulas está 

somente sob a tríade professor, aluno e quadro negro, que sendo rotineiras desmotivam o 

estudante a se predispor a aprender, e especificamente a aprender significativamente, que é a 

base da proposta deste trabalho. Com ênfase na questão das aulas alternativas, propomos o 

uso de vídeos retirados da internet e editados para compor aulas de Física sobre determinados 

temas. Os vídeos por si só já são uma maneira de interessar os alunos em direção à proposta 

pedagógica do professor, mas a preparação dos vídeos e a utilização de uma metodologia 

baseada em discussões e debates à posteriori é o foco da nossa atenção. Nesse sentido, como 

instrumento facilitador da aprendizagem significativa, propomos o uso de um questionário 

baseado no Vê Epistemológico de Gowin, que auxilia o aprendiz a “desempacotar” o 

conhecimento científico contido nos vídeos. Assim, visamos exemplificar para os docentes 

um modo de levar a teoria da aprendizagem significativa para o contexto escolar. 

 

Palavras-Chave: Ensino de Física. Aprendizagem Significativa. Vê Epistemológico de Gowin. 

Vídeo em Sala de Aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

No doubt that the rhetoric about the best way of teaching has changed, and many teachers already 

believe that provide alternative classes, with varying resources and educational materials is of great 

value. But little has changed effectively, and the overwhelming majority of classes are only under the 

triad teacher, student and blackboard, which being routine discourages the student to predispose to 

learn, and specifically to learn significantly, which is the basis of the proposal of this work. With 

emphasis on the issue of alternative classes, we propose the use of videos taken from the internet and 

edited to compose Physics classes on specific topics. The videos are already a way to interest students 

toward the teacher's pedagogic proposal, but the preparation of the videos and the use of a 

methodology based on the subsequent discussions and debates is the focus of our attention. In this 

sense, as a facilitator instrument of meaningful learning, we propose the use of a questionnaire based 

on the Gowin’s Knowledge Vee, which helps the learner to "unpack" the scientific knowledge 

contained in the videos. Thus, we aim to illustrate the teachers a way to bring the theory of meaningful 

learning for the school environment. 

 

Keywords: Physics Teaching. Meaningful Learning. Gowin’s Knowledge Vee. Video in the 

Classroom. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A quantidade de trabalhos com reflexões e pesquisas acerca do tema ensino-

aprendizagem já é vasta, mas nem por isso deixou de ser um terreno fértil para novas ideias 

e seu refinamento, uma vez que não é de conhecimento geral a existência de um único 

modelo ‘correto’ para ensinar. Não existe nenhum ‘molde’ de ensino que, ao ser posto em 

prática, possua provas de ser – no espaço e/ou tempo – sempre assertivo. Acredita-se, 

também, que buscar por esse ‘molde’ não deva ser um objetivo, uma vez que fatores 

socioculturais influenciam no processo de aprendizagem e, portanto, mesmo que os 

professores optem por determinada(s) linha(s) teórica(s) educativa(s), eles terão que adaptá-

las à realidade que encontram junto aos seus alunos. Assim, o presente trabalho surge com a 

intenção de ser mais um elemento enriquecedor dentro do banco de opções instrucionais das 

teorias pedagógicas. 

Mas, além de ter em vista o grande desafio de mobilizar de maneira eficiente o 

conhecimento dentro da sala de aula, também é preciso equacionar as dificuldades – que a 

educação brasileira como um todo enfrenta e que sabidamente comprometem a qualidade do 

aprendizado – na hora de propor as opções instrucionais para os docentes que buscam um 

comprometimento com o ensino. Sobre a problemática da gestão da educação, BORGES 

(2002) diz que, mesmo sendo uma indubitável prioridade, as propostas para o seu 

melhoramento estão, em sua maioria, na retórica oficial dos governos dos estados e 

federação. E, mesmo que certas medidas estejam lentamente encontrando a ação, existem 

outras medidas urgentes – valorização dos espaços educacionais, da profissão de professor e 

de programas de aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional dos docentes – que por 

serem constantemente adiadas, tornaram-se parte dos entraves para a melhoria do ensino. 

Mas outros entraves somam-se aos já mencionados, principalmente quando o intuito é uma 

aula alternativa à aula tradicional – professor, aluno e quadro negro – e que foram descritos 

por BORGES (2002, p. 294), no caso da aula em laboratório, no seguinte trecho:  

 

Curiosamente, várias das escolas dispõem de alguns equipamentos e laboratórios 

que, no entanto, por várias razões, nunca são utilizados, dentre às quais cabe 

mencionar o fato de não existirem atividades já preparadas para o uso do professor; 

falta de recursos para compra de componentes e materiais de reposição; falta de 

tempo do professor para planejar a realização de atividades como parte de seu 

programa de ensino. 
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 Novamente, percebemos nesta fala que é preciso ter atenção a essas carências da 

educação, aqui exemplificadas, antes de lançar opções de aulas alternativas, para que as 

mesmas não sejam impraticáveis no atual retrato da situação educacional. Certamente que a 

falta de tempo para realizar os planejamentos de aula é um ponto contra qualquer iniciativa 

de sugerir recursos didáticos variados, assim como o insuficiente aperfeiçoamento e 

desenvolvimento profissional dos docentes dificultam, principalmente, o uso das novas 

tecnologias de informação e comunicação (TCIs).  Não há dúvidas, portanto, que a 

“habilidade e capacitação técnica do professor aparecem na hora das escolhas do material 

instrucional e do ponto de inserção dentro do curso” (ROSA, 2000, p. 34), mas mesmo 

assim, essas práticas precisam ser incentivadas. 

Desse modo, levando em conta as dificuldades anteriormente citadas e 

acreditando que atividades diversificadas sejam extremamente enriquecedoras para os 

alunos dentro e fora da sala de aula, propomos, neste trabalho, o planejamento e 

desenvolvimento de aulas envolvendo o uso de vídeos retirados da internet.  Com o auxílio 

de um programa de edição gratuito, e sem a necessidade de um ambiente equipado tal e qual 

um laboratório didático, procuramos mostrar que basta apenas certa dedicação do docente 

para elaborar uma aula diferenciada, que motive o aluno e aumente seu interesse em 

aprender.  

No que se refere à utilização dos recursos de multimídia, como computadores e 

vídeos, é preciso ficar atento à capacidade dos alunos de realmente compreenderem aquilo 

que veem na internet ou nos vídeos e filmes na TV. Sobre esta questão, ROSA (2000, p.35) 

diz que:  

 

Um erro que se comete nas escolas é o de achar que, por estarem acostumados a ver 

televisão, os estudantes já sejam capazes de olhar um filme de Ciências e, a partir 

dele, compreenderem o evento científico mostrado. É o mesmo que achar que, por 

alguém saber falar, seja capaz de compreender o discurso técnico. 

 

Esse trecho ajuda a validar a realização deste trabalho, uma vez que só apresentar 

vídeos de ciência aos alunos, sem nenhum planejamento, não seria suficiente, porque muitos 

alunos não teriam a estrutura necessária para compreender o conteúdo desses materiais. É 

claro que é interessante que isso venha a acontecer, mas para que isso se torne realidade é 

preciso ensiná-los a observar um vídeo e gerar conhecimento a partir dele. Portanto, além de 

preparar uma aula que direcione a atenção dos alunos, também é preciso que nos 

preocupemos em torná-los capazes de aprender o que lhes for apresentado, inclusive, e até 

principalmente, fora da sala de aula. Por isso, decidimos planejar uma aula que tivesse como 
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objetivo não apenas ensinar um conteúdo de Física, mas sim ensinar significativamente 

usando ferramentas que facilitem esse processo, como o Vê Epistemológico de Gowin. 

Para realizar esta aula alternativa utilizamos o vídeo como o material que será 

potencialmente significativo para os estudantes. E dentre os motivos para esta escolha está o 

fato de que este recurso possui um grande apelo audiovisual, que chama a atenção dos 

alunos para a proposta pedagógica do professor e, além disso, é um material que possui um 

baixo custo, estando disponível gratuitamente na internet, bastando que o professor 

selecione os vídeos de acordo com a temática da sua aula e faça uma edição e uma 

preparação acerca das discussões subsequentes. A propósito, os preparativos dessas 

discussões subsequentes podem acabar não sendo feitos pelos docentes, principalmente 

devido aos entraves que mencionamos, mas acreditamos que seja uma parte essencial dentro 

do planejamento da aula . 

Dentro da nossa proposta pedagógica os vídeos aparecem em dois momentos. No 

primeiro momento, um vídeo aparece para ser discutido apenas enquanto veículo de 

conhecimento, portanto o trabalho nessa parte é facilitar que os alunos consigam captar 

quais as informações o vídeo está passando, de que modo está fazendo isso e sobre o que se 

baseia.  E para conseguir isso sugerimos o uso conjunto com uma ficha de observação de 

vídeo – com perguntas baseadas, em última instância, no Vê Epistemológico de Gowin. Esse 

instrumento para análise do audiovisual é uma parte importante do trabalho, uma vez que é 

um facilitador da aprendizagem significativa – uma teoria da aprendizagem, idealizada por 

D. B. Ausubel, na qual nos baseamos.  

No segundo momento dessa aula também é apresentado um vídeo, mas desta vez 

o seu papel é ser um coadjuvante na explicação do tema específico de Física selecionado, 

com o professor utilizando o vídeo apenas como um meio motivador, demonstrativo, 

organizador, que serve como suporte enquanto explica o conteúdo que ele vai expor. E ainda 

elaboramos perguntas a serem respondidas pelos alunos acerca do conhecimento 

apresentado, que pode servir como uma espécie de avaliação, dependendo do que o docente 

pretende.  

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

exposição sobre a teoria da aprendizagem significativa, sobre o Vê Epistemológico de Gowin 

– enquanto um facilitar desta teoria de aprendizagem – e sobre a questão do uso dos vídeos 

no planejamento das aulas. No capítulo 3, apresentamos a proposta didático-pedagógica, 

onde discorremos a respeito dos vídeos utilizados, do modo que sugerimos o uso do Vê 

Epistemológico de Gowin e sobre a presença da aprendizagem significativa no trabalho. 
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Ainda neste capítulo falamos sobre cada uma das atividades que sugerimos para 

exemplificar a proposta e, além disso, sobre indicações práticas para o uso de vídeos em sala 

de aula. No capítulo 4 é feita uma discussão a respeito das conclusões, enquanto as obras 

citadas estão listadas no capítulo 5. Nos capítulos 6, 7 e 8 estão os apêndices. No capítulo 6 

o apêndice diz respeito à ficha de observação de vídeos e suas possíveis respostas, no 

capítulo 7 há os roteiros para cada atividade e também suas possíveis respostas, e, 

finalmente, no capítulo 8 estão os vídeos editados de acordo com a proposta das atividades. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 Neste trabalho não incentivamos simplesmente a utilização de vídeos nas 

salas de aula, incentivamos seu uso pensado, de modo a propiciar a otimização da 

aprendizagem, mais especificamente de uma aprendizagem significativa, com o auxílio de 

um instrumento heurístico chamado de O Vê Epistemológico de Gowin. 

Uma crítica citada por BORGES (2002) é que, normalmente, dentro das 

atividades fora do escopo tradicional de sala de aula, “sobra muito pouco tempo e esforço 

para refletir, discutir e tentar ajudar os alunos a compreenderem o significado e implicações 

das observações que fizeram e os resultados que obtiveram”. Essa é uma questão que 

precisamos ter atenção na hora da produção das atividades propostas, uma vez que para 

gerar aprendizagem significativa é inegável a importância que devemos dar para a reflexão 

dos alunos sobre o que é proposto em sala de aula. Os alunos devem ser capazes de refletir e 

se questionarem a ponto de entrarem no processo que os façam relacionar o novo com as 

estruturas cognitivas que já possuem. Assim, o vídeo deve ter conteúdo e tempo de exibição 

suficientes para que um trabalho de compartilhamento de significado entre professor e aluno 

seja possível. 

  

2.1 APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

 A aprendizagem significativa é um conceito proposto pelo pesquisador norte-

americano D. P. Ausubel, cujas formulações iniciais são dos anos 1960, que busca relacionar 

as novas aprendizagens aos conhecimentos pré-existentes dos sujeitos – metodologia para 

tornar a educação eficaz.  Ausubel chamava esse conhecimento prévio, especificamente 

relevante, de subsunçor – esta é uma palavra que tenta traduzir a inglesa “subsumer” –, que é 

necessário para transformar os conhecimentos adquiridos em significado psicológico para o 

sujeito, e, por consequência, levar a uma “verdadeira aprendizagem”. Esse conceito traz em 

si uma teoria cognitiva, porque procura explicar o processo de aprendizagem e como o ser 

humano compreende, transforma, armazena e usa as informações. E é também uma teoria 

construcionista, já que nesse pensamento o ser humano aprende a partir daquilo que já sabe. 

O contrário desse modelo de aprendizagem seria uma aprendizagem baseada em decorar 

fórmulas e leis, por exemplo, esquecidas normalmente após alguma avaliação, já que não 

existiu a assimilação de um significado tendo por base algum conhecimento pré-existente 
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que validasse, ou ancorasse, o novo – essa é a chamada aprendizagem mecânica. Explicando 

a aprendizagem significativa nas palavras de MOREIRA (2011, p. 26): 

 

Aprendizagem significativa é o processo através do qual uma nova informação 

(um novo conhecimento) se relaciona de maneira não arbitrária e substantiva 

(não-literal) à estrutura cognitiva do aprendiz. É no curso da aprendizagem 

significativa que o significado lógico do material de aprendizagem se transforma em 

significado psicológico para o sujeito. Para Ausubel (1963, p. 58), a aprendizagem 

significativa é o mecanismo humano, por excelência, para adquirir e armazenar a 

vasta quantidade de ideias e informações representadas em qualquer campo de 

conhecimento.  

 

Concluímos então que a não-arbitrariedade e a substantividade são ambas 

essenciais na aprendizagem significativa. A não-arbitrariedade se refere ao fato de que para 

o material de aprendizagem ter significado, este  deverá se relacionar necessariamente aos 

subsunçores.  E o que se deverá ser aprendido é apenas a substância (substantividade) do 

novo, e não as palavras precisas para expressá-las, por exemplo, o que quer dizer que a 

internalização não é feita ao “pé-da-letra”, uma vez que o aprendiz deve também atribuir 

significados próprios de si aos novos conhecimentos. Quanto mais o conteúdo novo for não-

arbitrário e substantivo, mais a aprendizagem será significativa e, por outro lado, quanto 

menos for essa relação do novo com o que o aluno já domina, mais mecânica será a 

aprendizagem. Fica claro, nessa perspectiva de Ausubel, que o conhecimento prévio é a 

variável crucial do seu conceito. 

Devido ao modo como o ensino é realizado dentro da aprendizagem significativa, 

essa aprendizagem possui pelo menos três vantagens em relação à aprendizagem mecânica, 

segundo Ausubel. A primeira dessas vantagens é que o conteúdo é retido e lembrado por 

muito mais tempo. Segundo, permite que seja mais fácil aprender os próximos conteúdos, 

ainda que o original seja esquecido. E terceiro, para o caso de ser esquecido, facilita que esse 

conteúdo seja “reaprendido”. (PELIZZARI, 2001) 

No que diz respeito à facilitação da aprendizagem baseada na visão original de D. 

P. Ausubel é preciso que a exposição do conteúdo seja feita substantivamente e 

programaticamente.  O que Ausubel quer dizer, segundo MOREIRA (2011), em termos 

substantivos, é que a facilitação da aprendizagem significativa é possível quando damos 

atenção ao conteúdo e à estrutura cognitiva, concentrando os esforços para identificar e 

destacar os conceitos, as ideias e procedimentos básicos. A questão da facilitação 

programática está ligada ao sequenciamento da matéria de ensino, respeitando sua 

organização e lógica interna e planejando a realização das atividades subsequentes. 
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Segundo MOREIRA (2011), nos últimos anos a aprendizagem significativa tem 

sido muito almejada, acreditando-se que o bom ensino deve estar baseado em um modo que 

o facilite. Entretanto, apesar de se falar muito na aprendizagem de Ausubel, ela ainda não 

saiu necessariamente da retórica, principalmente porque não é trivial quando vista sob o 

ponto de vista instrucional, ou seja, de modo que possa ser utilizada no exercício docente. 

Existe muita referência à aprendizagem significativa porque esta se tornou uma espécie de 

conceito supra-teórico, sendo compatível com diversas teorias construtivistas e subjacentes a 

ela. E dentre diversas visões para a teoria de Ausubel, uma das que mais é “útil” em sala é a 

de Gowin. No modelo de Gowin, o significado deve ser captado pelo aluno antes de se dar 

exatamente a aprendizagem significativa, porque depois disso é que os alunos decidem se 

querem ou não aprender significativamente. 

Para Gowin existe uma relação triádica entre professor, aluno e materiais 

educativos. E nessa relação, o compartilhamento de significados entre professor e aluno – 

que deve ser uma busca de ambos se o intuito for gerar aprendizagem – é possível graças aos 

conhecimentos veiculados pelos materiais educativos. O papel do professor é justamente 

usar os materiais educativos para mudar significados da experiência do aluno, ou seja, 

estimular para que a organização da estrutura cognitiva do aluno alcance um novo patamar. 

Nesse cenário, o professor é o mediador que “negocia significados”. O professor precisa 

realizar ações que impulsionem o interesse do aluno na direção de verificar se captou esses 

significados, o que é responsabilidade do aluno, não sendo esta decisão uma 

responsabilidade compartilhada pelo professor. Gowin acreditava que um episódio de ensino 

se consuma quando o aluno expõe continuamente qual o significado que captou, até que o 

professor confirme que o que ele captou está de acordo com sua proposta de ensino. Mas é 

só depois disso, depois desse compartilhamento de significados, que o aluno está pronto para 

decidir se quer aprender significativamente ou não. (MOREIRA, 2011) Assim, a 

aprendizagem significativa, na visão de Gowin, está fortemente ligada ao quão bem 

sucedido é o material educativo, no que diz respeito a mediar esse compartilhamento de 

significado. 

 

2.2 O VÊ EPISTEMOLÓGICO DE GOWIN COMO UM FACILITADOR DA 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

 

 Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (1999, 

citado por BORGES, 2002), dentre as metas estabelecidas pelos currículos, é interessante a 
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proposta de que o ensino de ciências deve levar o educando a compreender as ciências 

como construções humanas, entendendo como elas se desenvolvem por acumulação, 

continuidade ou ruptura de paradigmas, relacionando o desenvolvimento científico com a 

transformação da sociedade. De certa forma, “compreender as ciências como construções 

humanas” se aproxima da proposta do Vê Epistemológico de Gowin (conhecido também 

como o diagrama V – idealizada por Gowin em 1977). Isso porque, de acordo com a citação 

de MOREIRA (2007, p. 1): 

 

Diagrama V é um instrumento heurístico proposto, originalmente, por D. B. Gowin 

(1981; Gowin e Alvarez, 2005), para a análise do processo de produção de 

conhecimento (ou seja, análise das partes desse processo e a maneira como se 

relacionam) ou para “desempacotar” conhecimentos documentados em artigos 

de pesquisa, livros, ensaios, etc. 
 

A questão é que, ao invés de enfatizar propriamente como se deu o 

desenvolvimento histórico da produção de conhecimento, aqui estaríamos mais centrados 

em outra escala de tempo, bem reduzida, mas na qual já seria possível notar que tanto o uso 

de conhecimento acumulado gerando hipóteses, quanto afirmações que se mostraram 

errôneas, por exemplo, auxiliam na produção de conhecimento. O diagrama V, quando 

trabalhado em sala de aula, pode dar ao aluno a noção de que o conhecimento humano é 

produzido, construído, no interagir do pensar e do fazer, na busca de respostas a questões-

foco sobre os diversos fenômenos de interesse. 

Para MOREIRA (2007), o processo de produção de conhecimento perpassa por 

responder questões a respeito de eventos ou de objetos de estudo, utilizando para isso dois 

domínios, o do teórico-conceitual e o do metodológico. Seguindo esse pensamento, se o 

intuito é levar aos estudantes a compreensão da produção de conhecimento científico, então 

se faz necessário apresentar a eles esses domínios e o modo como se relacionam. E essa é 

exatamente a maneira como o diagrama V é formulado, de modo a expor a relação desses 

domínios através de subcategorias/perguntas a serem preenchidas. Se acreditarmos que a 

compreensão das partes de um processo que leva a conclusões/conhecimentos é significativo 

para o aluno, então há aqui uma ferramenta para auxiliar na aprendizagem significativa.   

O diagrama V é organizado de maneira a nos trazer a melhor visualização do que 

diz respeito à parte do “pensar” e à do “fazer”, necessários para estudar um determinado 

evento, também muito bem delimitado no diagrama.  Através disso podemos enxergar a 

relação permanente entre ambas as partes, mostrando que o metodológico é guiado por 
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conceitos, princípios, teorias e filosofias pertencentes à parte teórico-conceitual e vice-versa. 

Esse é um instrumento que ajuda a buscar os conhecimentos contidos em qualquer meio, de 

maneira investigadora, seletiva e crítica. Para exemplificar o uso do diagrama V, e também o 

motivo pelo qual é chamado deste modo, apresentamos a seguir o diagrama V, preenchido 

para um experimento de laboratório, sobre as leis da ótica geométrica.  

 

 Diagrama V retirado do trabalho de MOREIRA (2012, p. 4) 

 

Neste trabalho nos apoiamos na relação entre esse instrumento, que inserimos nas 

atividades propostas, com a teoria de aprendizagem que consideramos a mais funcional: a 

aprendizagem significativa. Sobre essa relação, MOREIRA (2011, p. 42) diz que: 

 

Embora não desenvolvida diretamente a partir da teoria da aprendizagem 

significativa, o chamado Vê de Gowin, ou Vê epistemológico (Gowin, 1981; Gowin 

e Alvarez, 2005; Novak e Gowin, 1984, 1988, 1996; Moreira, 1993; Moreira e 

Buchweitz, 1993) é hoje considerado também uma estratégia facilitadora da 

aprendizagem significativa. [...] Na medida em que é um instrumento de 

metaconhecimento, é também uma ferramenta para facilitar a aprendizagem 

significativa em sala de aula.  
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Esse trecho explica que, justamente pelo fato do Vê epistemológico de Gowin ser 

um instrumento que busca obter conhecimento sobre o próprio processo de geração de 

conhecimento, é que ele pode ser visto como um facilitador da aprendizagem significativa. 

Isso porque, segundo MOREIRA (2007), e segundo o “modelo de ensino de Gowin” 

(MOREIRA, 2011), a aprendizagem significativa vem depois do compartilhamento de 

significados que o docente apresenta aos seus alunos. E para obter esse compartilhamento de 

significados os alunos precisam manifestar predisposição para aprender, o que é facilitado a 

partir do momento em que compreendem o processo da geração de conhecimento e 

percebem a ciência como uma construção humana. 

. 

2.3 O USO DE VÍDEOS NA SALA DE AULA 

 

 É de grande importância discutir o uso dos recursos audiovisuais no ensino de 

ciência, já que dentre as principais características do mundo atual está o uso da imagem e do 

som, como bem dito por ROSA (2000). E tendo em vista essa questão, concordamos com a 

postura de MORAN (2000, p.36, citado por OLIVEIRA, 2010) quando diz que: 

 

a educação escolar precisa compreender e incorporar mais as novas linguagens, 

desvendar os seus códigos, dominar as possibilidades de expressão e as possíveis 

manipulações. É importante educar para usos democráticos, mais progressistas e 

participativos das tecnologias que facilitem a educação dos indivíduos. 

 

Contudo, cabe salientar que aqui não existe qualquer intenção de chamar de 

ultrapassado o uso do quadro negro e do giz, em detrimento dos recursos tecnológicos, mas 

de uni-los para que a aprendizagem seja mais eficaz, uma vez que possibilitaria uma 

mudança nos paradigmas convencionais de ensino, que mantêm professor e aluno distantes. 

OLIVEIRA (2010) diz que, do contrário, mantendo professor e aluno distantes, qualquer 

modificação no ensino seria apenas como passar um verniz de modernidade na educação, 

sem mexer no essencial.  

Sobre o uso dos recursos tecnológicos, ROSA (2000) ressalta que, ao se utilizar 

material extraído da internet, é preciso ser cauteloso, já que não é possível ter confiança em 

tudo que se encontra na rede. Ao falar da internet, MORAN (1997) enfatiza que a 

problemática está exatamente nas tantas possibilidades de busca que há, tornando a própria 

navegação mais sedutora do que o necessário trabalho de interpretação. Os alunos tendem a 

dispersar-se diante de tantas conexões possíveis, de endereços dentro de endereços, de 
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imagens e textos que se sucedem ininterruptamente. Mas os estudantes podem aprender a 

utilizar o material disponível na internet de maneira mais cautelosa e proveitosa, e uma das 

maneiras para alcançar esse objetivo, seria incorporar, de maneira planejada, esse recurso na 

sala de aula. Ainda sobre os vídeos, MORAN (1995, p.28) fala sobre o porquê de o 

audiovisual fazer tanto sucesso na nossa sociedade: 

 

O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e escrita. 

Linguagens que interagem superpostas, interligadas, somadas, não separadas. Daí a 

sua força. Somos atingidos por todos os sentidos e de todas as maneiras. O vídeo nos 

seduz, informa, entretém, projeta em outras realidades (no imaginário), em outros 

tempos e espaços. 

 

 Mas, seja qual for o método de ensino-aprendizagem, a ideia central é que o 

método escolhido deve, obviamente, mobilizar a aprendizagem, em lugar de uma infrutífera 

passividade. Assim, ao decidir incluir um vídeo na sala de aula isso deve ser realizado com 

uma preparação feita pelo docente, para conseguir tirar os alunos da posição de meros 

espectadores, pouco atentos ao potencial educativo do que é exposto. E para modificar essa 

tão corriqueira postura, é preciso um planejamento que dê atenção à necessidade de 

incentivar o envolvimento comprometido com a busca de respostas/soluções bem articuladas 

para as questões colocadas, em atividades que podem ser puramente de pensamento 

(BORGES, 2002). Ou seja, não é apenas através de atividades experimentais de laboratório, 

por exemplo, que os alunos encontrarão meio de se exporem, a reflexão guiada pelo 

professor também pode instigar que os aprendizes desenvolvam uma postura mais ativa, 

mobilizando-os em torno de problemáticas. 

Sabemos que qualquer recurso audiovisual coloca o aluno primeiramente como 

receptor da mensagem, mas é possível romper com esta relação mais simples e tornar o 

aluno mais ativo. E para tornar o aluno ‘mais ativo’ é preciso levar em conta que mesmo as 

informações contidas em um livro, filme, vídeo só serão observáveis na mente do aluno se 

houver estrutura adequada para tal, como é comentado por PIUBÉLI (1989, citado por 

ROSA, 2000). A questão aqui é que essa estrutura pode ser desenvolvida através do trabalho 

com o professor, e fazer uso do diagrama V seria um modo de possibilitar esse 

desenvolvimento. 

O uso de vídeos, que preferencialmente os alunos já possam ter tido contato ou 

possam passar a ter acesso sem grande dificuldade, é um agente que leva a uma 

aprendizagem autodirigida, isto é, uma aprendizagem que possibilita que o aprendiz tome as 

rédeas do próprio conhecimento, já que esse recurso geralmente levanta uma curiosidade 
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intelectual e uma busca pela informação, devido ao seu apelo visual e auditivo. A questão é 

que esse recurso propicia a dinamização do processo educativo.  

É interessante lembrar que dentre as vantagens de usar os vídeos, ou os recursos 

multimídias de forma mais geral, está o fato de que estes têm um custo irrisório e aguçam o 

interesse dos alunos. Além do mais, eles podem ser bons instrumentos para mostrar as 

dificuldades na montagem dos experimentos, sem que para isso muito tempo de aula seja 

perdido só no manuseio de aparatos experimentais, que seria um desperdício de tempo caso 

o objetivo esteja mais focado no conteúdo e em discussões reflexivas. 

Baseado em ROSA (2000) e em MORAN (1995), as atividade que podem ser 

realizadas ou melhoradas com o uso de recursos audiovisuais são, em tópicos, as seguintes: 

 

 Motivação/ Sensibilização 

 Demonstração 

 Organizador prévio 

 Instrumento para a Diferenciação Progressiva 

 Instrumento para a Reconciliação Integrativa 

 Apoio à exposição do professor/Conteúdo de ensino 

 Simulação/ Ilustração 

 Avaliação 

A diferenciação progressiva de um conceito consiste em apresentar as diferentes 

instâncias de um conceito complexo, enquanto que reconciliação integrativa é o oposto, isto 

é, consiste em provocar a integração de instâncias particulares de um conceito no próprio 

conceito. Fora esses dois tópicos, os outros são autoexplicativos. Com todos esses itens é 

possível ter uma boa ideia da gama de usos e das possibilidades em inserir esse instrumento 

para propor uma aula alternativa. 

Apesar de todas as possíveis vantagens que apresentamos aqui, sabemos que, 

infelizmente, para alguns teóricos e educadores estes recursos são importantes em muitos 

aspectos, mas não “servem” ou “dá mais trabalho” seu uso como ferramenta pedagógica em 

sala de aula. E outros a utilizam de forma mecanizada, a qual não viabiliza a verdadeira 

produção de novos conhecimentos que é permitida com o trabalho pedagógico a partir das 

mídias, especialmente da internet (OLIVEIRA, 2010). 
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3. PROPOSTA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

 

3.1 OS VÍDEOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO 

 

 O presente trabalho se baseia em vídeos retirados da internet, o que, de certa 

forma, acaba reforçando para os alunos a ideia de que a internet é uma fonte válida de 

conhecimento. Ao selecionar as fontes aqui expostas estamos nos aproveitando de uma 

questão muito bem ressaltada por MORAN (1995, p. 27-28), segundo o qual: 

 

O vídeo está umbilicalmente ligado à televisão e a um contexto de lazer, de 

entretenimento, que passa imperceptivelmente para a sala de aula. Vídeo na 

concepção dos alunos significa descanso e não “aula”, o que modifica a postura e as 

expectativas em relação ao seu uso. Precisamos aproveitar essas expectativas 

positiva para atrair o aluno para os assuntos do nosso planejamento pedagógico. 

Mas, ao mesmo tempo, saber que necessitamos prestar atenção para estabelecer 

novas pontes entre o vídeo e as outras dinâmicas da aula. 

 

É claro que não tencionamos que essa atividade seja vista com menos importância 

do que qualquer aula, mas se os estudantes já possuem certa postura frente a uma aula 

utilizando vídeo, o ideal é que tiremos algum proveito disso. O proveito pode ser 

simplesmente o entusiasmo que eles normalmente têm quando assistem a um programa de 

TV, ou na internet, que se propõe a fazer experiências mirabolantes para testar algo, como 

um mito, por exemplo. Existem muitos vídeos, principalmente na internet, com propostas 

desse gênero, mas escolhemos fontes razoavelmente conhecidas para editar, a fim de que 

fossem exibidas dentro de uma proposta dinâmica de aula, inclusive misturando episódios de 

diferentes programas em uma mesma edição. Selecionamos dois programas de TV, 

originalmente estrangeiros, que já passaram na TV brasileira e uma série de vídeos oriundos 

de uma canal do YouTube. Essas três fontes de vídeo estão listadas na tabela apresentada a 

seguir, juntamente com algumas informações gerais sobre elas. 
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Título do 

Programa 
Ciência Nua e Crua 

 

O mundo de Beakman 

 

Manual do Mundo 

 

Duração 

 

30min 26min 3 a 6min 

 

Formato 

 

Reality Show Didático Didático 

Gênero 
Documentário 

Ciência 

 

Programa de TV 

educativo 

 

Entretenimento 

País de origem 

 

Reino Unido 

 

Estados Unidos Brasil 

Idioma original 

 

Inglês 

 

Inglês Português 

 

Emissão 

original 

 

TV - BBC TV aberta americana Web site - Youtube 

 

Nº de episódios 

e temporadas 

 

34 episódios em 6 

temporadas 

91 episódios em 4 

temporadas (original) 

Aproximadamente 83 

vídeos em 2 temporadas 

 

Exibição 

 

2000 – 2005 1992 - 1998 2008 - hoje 

Tabela contendo informações gerais sobre as fontes de vídeo selecionadas. 

 

Esses vídeos possuem propostas diferentes, mas o que eles têm em comum, e que 

para nós é particularmente interessante, é que utilizam conhecimentos científicos para atrair 

os telespectadores, explorando o que de surpreendente esse mundo possui. O tempo de 

duração dos seus episódios varia sensivelmente, mas independente disso, o produto final a 

ser exibido em sala de aula não deve ser extenso. Sugerimos um tempo máximo de 5-6 

minutos, suficiente para explorar o que de há de mais científico em cada vídeo. Eles todos 

foram editados no Windows Movie Maker, programa gratuito e de fácil utilização, porque 

possui comandos intuitivos. Esse programa está disponível no link: 

http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/get-movie-maker-download. 

Excetuando o programa Mundo de Beakman, todos os outros foram encontrados 

no Youtube. Para obter os episódios completos e dublados do Mundo de Beakman 

utilizamos um programa chamado Torrent, gratuito no site do Baixaki, no link 

http://www.baixaki.com.br/categorias/284-torrent.htm.  Com o Torrent fizemos o download 

http://windows.microsoft.com/pt-br/windows/get-movie-maker-download
http://www.baixaki.com.br/categorias/284-torrent.htm
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dos episódios a partir do link https://thepiratebay.se/torrent/6253678/Mundo_de_Beakman_-

_Completo.  

No caso dos programas retirados do Youtube, foi preciso baixar esses vídeos para 

o computador de modo que pudéssemos editá-los. Para baixá-los, utilizamos uma 

funcionalidade do programa RealPlayer, que permite baixar o vídeo clicando em um botão 

que aparece acima do vídeo que estamos assistindo, mas no nosso caso só conseguimos 

utilizar essa funcionalidade quando abríamos o Youtube no navegador Internet Explorer. O 

RealPlayer é encontrado gratuitamente no Baixaki, no link 

http://www.baixaki.com.br/download/realplayer.htm. Mas é claro que, independente dos 

meios que utilizamos para conseguir o material para esse trabalho, outras maneiras de se 

conseguir os vídeos podem ser adotadas, a critério do professor.  

A seguir apresentamos um resumo sobre a proposta de cada uma das fontes de 

vídeo utilizadas: 

 

 Ciência Nua e Crua: Rough Science – ou Ciência Nua e Crua, no Brasil, é um 

documentário científico, exibido num formato de reality show, criado pela BBC. O 

cenário do programa é sempre um ambiente com muita vegetação e com poucos 

recursos, como uma ilha. Em cada episódio um grupo de 4 a 5 cientistas, de diferentes 

áreas, é desafiado pela apresentadora Kate Humble a realizar uma tarefa utilizando 

apenas os materiais circundantes e um pequeno conjunto de suprimentos. Na maioria 

dos programas eles falham em obter êxito completo, mas no processo eles procuram 

explicar aos espectadores a ideia por trás dos seus projetos.  

 

 Mundo de Beakman: Beakman’s World – ou Mundo de Beakman, no Brasil – é um 

programa de entretenimento voltado principalmente para o público infantil. Foi 

originalmente apresentado pelo ator americano Paul Zaloom no papel de professor 

Beakman. No começo dos episódios, que possuem um formato didático, são lidas 

algumas cartas com perguntas que são um gancho para a elaboração de experiências 

que têm o intuito de respondê-las, e dessa maneira abordar conceitos científicos de um 

modo divertido. 

 

 Manual do Mundo: Esse é o nome de um dos canais do Youtube, cuja proposta é 

disponibilizar dicas, experiências de química e física, desafios, origamis, etc, em 

vídeos muito bem editados. Esses episódios são apresentados por Iberê Thenório com 

https://thepiratebay.se/torrent/6253678/Mundo_de_Beakman_-_Completo
https://thepiratebay.se/torrent/6253678/Mundo_de_Beakman_-_Completo
http://www.baixaki.com.br/download/realplayer.htm
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o auxílio da sua esposa Mariana Fulfaro. Nos vídeos de Física e Química o 

apresentador primeiro mostra o resultado final, depois ensina minuciosamente como 

reproduzir a experiência em casa e depois dá uma breve explicação científica, que é 

muito resumida, mas ainda assim costuma ser interessante.  

 

3.2 OBSERVAÇÃO DO VÍDEO USANDO O VÊ EPISTEMOLÓGICO DE GOWIN 

 

 ROSA (2000, p. 39), ao discorrer sobre as múltiplas opções de recursos didáticos, diz 

que: 

 

Um filme, um slide ou um recurso multimídia não podem ser vistos como uma fonte 

única de conhecimento científico. Ciência é feita, antes de tudo, com o trabalho 

reflexivo sobre o material proveniente de inúmeras fontes e articulado pelos 

mecanismos de organização conceitual presentes na mente do aprendiz.  

 

E assim, pelo fato do produto audiovisual não ser por si só a aula, desenvolvemos 

um trabalho em cima dos vídeos previamente separados por assunto, editando e organizando 

um roteiro de aula que busca instigar a reflexão e o pensamento crítico dos alunos. 

Mas não podemos esperar que os alunos sejam capazes de analisar o conteúdo de 

um determinado vídeo de forma crítica, mesmo que este seja preparado para facilitar o 

processo. Os estudantes não costumam enxergar esse tipo de atividade com seriedade. Aulas 

desse gênero – com o uso de vídeos – costumam ser vistas como um momento de lazer e 

descontração. Desse modo, optamos por criar uma ficha de observação de vídeo que tivesse 

por base as perguntas-chave do diagrama V. Como já mencionado anteriormente, através 

das respostas os alunos terão mais chances de “desempacotar” o conhecimento científico 

decodificado nessas séries e programas de TV, porque, como dito por ROSA (2000), os 

vídeos trazem embutidos um processo de codificação realizado pelo(s) autor(es). Estas 

perguntas norteiam o foco de atenção dos alunos e o do próprio professor, que pode se 

indagar, durante a produção do material instrucional, sobre o que pretende que seja passado 

para os seus alunos. Tudo isso exposto justifica o porquê de ser escolhido o diagrama V 

como instrumento facilitador da aprendizagem significativa dentro dessa proposta de aula. 

Tendo em vista os modelos de atividades que sugerimos e para a faixa etária dos 

estudantes que pretendemos alcançar, adaptamos a ficha sugestão de observação de vídeo, 

elaborada por ROSA (2000). Essa ficha foi elaborada com o intuito de ser distribuída aos 

alunos, individualmente ou em grupo, mas por ser uma atividade nada habitual para a grande 

maioria – que podem ter dificuldade até com a linguagem empregada por ROSA (2000) – 



27 
 

reescrevemos as perguntas de maneira a torná-las de mais fácil compreensão e sugerimos 

que sejam respondidas em grupo e com o auxílio do professor, para garantir que os alunos 

passem a ter mais facilidade quando questionados da mesma maneira sobre qualquer outro 

vídeo que possam assistir. Essas perguntas seguem os itens que aparecem em O Vê 

Epistemológico de Gowin, como já dissemos, e, portanto, visam fazer com que o aluno 

apreenda os conhecimentos documentados e expostos no vídeo. 

Além de apresentar uma versão mais simplificada dessa ficha, também sugerimos 

opções de respostas para cada uma das atividades propostas, com o intuito de colaborar com 

os docentes na preparação de suas aulas. Acreditamos que essa parte da atividade seja a mais 

desafiadora e, portanto, requer certa dedicação dos professores para a conduzirem de forma 

satisfatória. É a mais desafiadora porque foge do padrão de que um espectador é 

necessariamente passivo, e para modificar esse padrão é preciso criar o hábito no aluno de 

estar disposto a se perguntar sobre o que o vídeo quer expor, quais os fenômenos que 

aparecem, quais os dados que sustentam as hipóteses do vídeo, suas conclusões, etc. A 

seguir, apresentamos o modelo de ficha, desenvolvido por ROSA (2000). 

 

Ficha Sugestão de Observação de Vídeos 

Nome do aluno:                                                                              Série: 

 

Título do filme: 

Diretor:                                                                 Produtor: 

 

Evento: sobre que fenômenos se refere o filme? 

 

Questões básicas: quais as perguntas que os autores do filme pretendem responder? 

 

Conceitos abordados: quais são os principais conceitos abordados? 

 

Teorias e leis apresentadas: Que teorias e leis são apresentadas ou embasam as conclusões 

apresentadas? 

 

Hipóteses levantadas: que hipóteses são levantadas pelos autores para explicar o fenômeno 

apresentado e responder à questão básica? 

 

Dados apresentados: que dados o filme apresenta para sustentar as suas hipóteses? 

 

Asserções de conhecimento: quais as conclusões a que chega o filme? Que respostas apresentam 

para a questão básica? 

 

Asserções de valor: sob o ponto de vista ético-ideológico-moral para que serve o conhecimento 

adquirido? 
Ficha sugestão de observação de vídeo, por ROSA (2000, p. 43-44). Baseada em O Vê Epistemológico de Gowin.  
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3.3 A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA PRESENTE NA ATIVIDADE PROPOSTA 

 

A atividade sugerida neste trabalho prioriza o debate crítico e a análise em cima 

do que é escolhido para se apresentar aos alunos. Este é o cerne da nossa proposta: 

incentivar os professores a programarem atividades de discussão quando decidirem utilizar 

os vídeos na sala, sendo isso fundamental para que os estudantes fixem os conteúdos 

apresentados. Afinal, como é dito por ROSA (2000, p.42), “é essa discussão que promove a 

acomodação conceitual da estrutura cognitiva em um novo patamar, de modo a incorporar 

(em um sentido ausubeliano) o novo ao velho”. Essa acomodação conceitual se refere à ação 

que parte do próprio aluno de encontrar significado naquelas informações presentes no 

vídeo, utilizando para isso os seus subsunçores. Esse novo patamar da estrutura cognitiva é 

alcançado quando mais conhecimentos são realmente absorvidos pelo aprendiz, isto é, 

quando ele consegue complementar significativamente o que já compreendia.  

 

3.4 ATIVIDADES PROPOSTAS 

 

Cada atividade proposta é composta por dois vídeos e dois questionários, feitos 

para se encaixarem em dois tempos de aula. Assim, todas as atividades possuem, na média, a 

mesma duração de uma hora e meia, os mesmos recursos/materiais – vídeos e questionários 

– e a mesma estratégia de ensino. A estratégia, dentro de um plano de aula, é a de utilizar o 

primeiro tempo de aula para expor o primeiro vídeo – que deverá ser apresentado quantas 

vezes o docente achar necessário –, e que será analisado para responder a ficha de observação 

de vídeo (item 6.1 do apêndice), a partir do diálogo entre o professor e os grupos de alunos. O 

preenchimento da ficha de observação deverá naturalmente ocupar a maior parte do tempo 

dos primeiros 45 minutos de aula, porque vai necessitar de uma análise desafiadora por parte 

dos estudantes, mas seu preenchimento certamente possibilitará que eles se tornem muito 

mais receptivos para a segunda parte da atividade. 

Já o segundo tempo de aula será utilizado para que o professor use o mesmo 

vídeo, agora editado com slides explicativos, para apresentar o conteúdo de Física de maneira 

mais minuciosa. Esses slides – que apresentam conceitos e imagens para ajudar a 

compreender a Física contida no material – tem duração de 7s cada, mas o professor é 

aconselhado a pausar o vídeo nesses momentos e utilizar o tempo que achar necessário para 

explicá-los. 
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Depois que a matéria for dada, os alunos, em pequenos grupos ou não, poderão 

responder ao questionário/roteiro sobre o que acontece no vídeo, do ponto de vista físico. Esse 

questionário pode servir como uma espécie de avaliação, já que apresenta perguntas 

intimamente relacionadas com o conteúdo que o professor expôs e explicou com o auxílio do 

segundo vídeo, se o professor desejar. 

A seguir, apresentamos um resumo das principais características dos vídeos 

utilizados na nossa proposta, assim como a metodologia sugerida para sua execução. Para 

melhor compreensão do que será exposto nos próximos itens, sugerimos que os vídeos – 

disponíveis no CD que está no apêndice 8 – e as atividades a ele relacionadas, sejam 

previamente, ou simultaneamente, consultados.   

 

3.4.1 ATIVIDADE 01 – GRAVIDADE  

 

O tema dessa atividade é a gravidade. O objetivo dessa aula é familiarizar os alunos 

com o conceito de força gravitacional, utilizando massas e raios dos planetas para iniciar a 

discussão. Os personagens do vídeo falam a respeito de uma suposta “parte de baixo” da 

Terra, explicando que isso é uma convenção do homem, e falam a respeito da mudança de 

peso causada pela variação da atração gravitacional.  

 

1º tempo de aula – 1º parte – Vídeo exposição: 

 

Nesse vídeo, com duração de 4min e 37s, é apresentado o conceito de aceleração 

gravitacional e de força gravitacional, algumas vezes denominada simplesmente de gravidade. 

O apresentador Beakman (que aparece na Figura 1) e sua assistente começam lendo uma carta 

com a pergunta: “Se a Terra é redonda, por que as pessoas que vivem na parte de baixo não 

caem?”. A partir disso, ele discute a questão de se convencionar a existência de uma parte de 

baixo para a Terra. Em seguida, é apresentada uma discussão sobre a aceleração gravitacional, 

sua dependência com a massa dos planetas e sua influência no peso/força gravitacional dos 

corpos nesses planetas. 
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1º tempo de aula – 2º parte – Ficha de observação de vídeo: 

 

As possíveis respostas da ficha, para esta atividade, estão disponíveis no item 6.2 

do apêndice. Nessa ficha há perguntas como: “No vídeo pretendem-se responder certas 

perguntas, quais são essas perguntas (questões básicas)?”. Nesta atividade e para esta 

pergunta, pretende-se que o aluno tenha selecionado as questões que são desenvolvidas ao 

longo de todo o vídeo, e que seria, por exemplo, se indagar de qual é, na verdade, o 

significado de uma “parte de baixo” da Terra, e neste caso o que aconteceria às pessoas desta 

parte da Terra. Direcionar os alunos para esta indagação leva à importante constatação de que 

o homem cria convenções, e essas convenções é uma das maneiras de facilitar certos estudos. 

 

2º tempo de aula – 1º parte – Vídeo explicação: 

 

Esse vídeo tem duração de 5min e 27s.  Nesse caso, há nos slides explicativos – 

exemplificado na Figura 2 – imagem de pessoas sobre a superfície da Terra – para explicar de 

que modo a gravidade atua sobre elas –; explicação da dependência da gravidade com a massa 

e com a distância; explicação de que massa é diferente de peso, etc. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cena em que o personagem Beakman fala sobre 

a convenção de existir uma “parte de baixo” da Terra. 
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2º tempo de aula – 2º parte – Roteiro com perguntas sobre o vídeo: 

 

O roteiro dessa atividade está no item 7.1 do apêndice, juntamente com as 

possíveis respostas. As perguntas estão ligadas intimamente ao que é exposto no vídeo, como 

o porquê de certas falas de alguns personagens, que é exemplificado a seguir: 

“No vídeo, o personagem Beakman usa a unidade quilograma (Kg) para falar a 

respeito do peso da bola de boliche. Isso está correto? Se não, qual deveria ser a unidade? 

POSSÍVEL RESPOSTA: Não. A unidade QUILOgrama (kg) se referre à massa e para falar 

do peso a unidade correta é NEWTON [N], no sistema SI.” 

O intuito não é fazer com que os alunos respondam perguntas demasiadamente 

difíceis, com espécies de “pegadinhas”. A ideia é que eles consigam assimilar com qualidade 

e criticamente o que assistiram. 

 

3.4.2 ATIVIDADE 02 – INÉRCIA 

 

O tema dessa atividade é inércia ou 1º lei de Newton. O objetivo dessa aula é 

familiarizar os alunos com o estudo das leis de movimento, especialmente a lei da inércia, 

com uma discussão inicial importante acerca da necessidade de se usar o cinto de segurança. 

As explicações do apresentador Beakman são simplificadas e procuram fazer o telespectador 

compreender que a lei da inércia está relacionada à tendência dos corpos de resistirem à 

variação do seu estado, seja este de repouso ou de movimento. 

Figura 2 Slide contido no vídeo da atividade acerca de gravidade e que instiga os 

alunos a tentarem responder a questão sobre uma suposta “parte de baixo” da 

Terra. 
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1º tempo de aula – 1º parte – Vídeo exposição: 

 

Nesse vídeo, com duração de 2min e 45s, o apresentador Beakman explora a 1º lei 

de Newton e, como motivação, utiliza a importância de se usar o cinto de segurança nos 

automóveis. Fantasiado de Sir Isaac Newton, ele realiza duas experiências simples. A 

primeira experiência é feita com ovos, copos, suportes – com cilindros e papelão – e uma 

vassoura. O apresentador empurra com a vassoura o papelão, e os ovos, inicialmente em 

repouso sobre os cilindros, caem na vertical, dentro dos copos (cena da Figura 3).  Isso é 

claramente esperado, pois, de acordo com a lei da inércia, um objeto em repouso tende a se 

manter em repouso a menos que uma força atue sobre ele. 

 

 

 O segundo experimento é feito com uma rampa, um carrinho e um boneco, 

representados na Figura 4. O boneco, que não está preso ao carrinho, é arremessado para 

frente quando o carrinho é bruscamente parado, e isso ocorre, pois novamente ,segundo a lei 

da inércia, um objeto em movimento uniforme tende a se manter em movimento uniforme a 

menos que uma força atue sobre ele. O carro não estava em movimento uniforme, mas ainda 

assim exemplifica bem a tendência do corpo de se manter em movimento. 

 

1º tempo de aula – 2º parte – Ficha de observação de vídeo: 

 

No item 6.3 do apêndice encontra-se a ficha com as perguntas e possíveis 

respostas para esta atividade. As perguntas tendem a direcionar o aluno para o tema principal 

da aula, e os motivos de serem realizados os experimentos apresentados no vídeo. Uma dessas 

Figura 3. Cena mostrando os ovos caindo na vertical 

depois que a vassoura empurrou o suporte na 

horizontal 

Figura 4. Cena mostrando o boneco em cima de um 

carrinho, mas que não está preso a ele, sendo solto na 

rampa. 
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perguntas é a seguinte: “Com um conceito você consegue abarcar todas as coisas da mesma 

espécie. Por exemplo, em Física, velocidade é um exemplo de conceito, já que falar sobre o 

quão veloz é um carro ou o mastigar de uma pessoa, diz respeito a espécies de velocidades. 

Quais são os principais conceitos abordados no vídeo? POSSÍVEL RESPOSTA: Inércia.”. 

 

2º tempo de aula – 1º parte – Vídeo explicação: 

 

Esse vídeo tem duração de 3min e 24s, e um dos slides explicativos está 

exemplificado na Figura 5. Nesse caso, os slides aparecem enunciando a lei da inércia – 

inclusive com transcrições da fala do personagem Beakman –, com imagem do Sir Isaac 

Newton e um breve comentário sobre ele. Alguns dos slides transcrevem falas que buscam 

explicar a lei, e isso é interessante porque permite ao professor tirar eventuais dúvidas que os 

alunos venham a ter com a explicação feita daquela maneira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º tempo de aula – 2º parte – Roteiro com perguntas sobre o vídeo: 

 

O roteiro para esta atividade está no item 7.2 do apêndice, juntamente com 

possíveis respostas. Um exemplo de pergunta e possível resposta: “O ‘rato’ diz que os ovos 

deveriam ter usado ‘cinto de segurança’. Se tivessem feito isso, o resultado mudaria? Como? 

Com base na resposta anterior, me convença da necessidade de se usar cinto de segurança, 

usando a palavra inércia na sua reposta. POSSÍVEL RESPOSTA: Sim, eles teriam 

acompanhado o movimento do objeto que os estavam sustentando, ou seja, iriam para frente e 

provavelmente não cairiam nos copos. No caso, ao usar cinto de segurança a pessoa 

Figura 3. Slide contido no vídeo que enfatiza e permite ao professor tirar dúvidas sobre a 

explicação feita pelo personagem Beakman. 
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acompanha o movimento da cadeira, presa ao carro, e então numa colisão não é jogada 

perigosamente para a fora do carro. 

Na pergunta anterior o aluno tem a oportunidade de refletir acerca de um 

comportamento de segurança – uso do cinto de segurança –, enquanto busca enquadrar a 

questão da inércia, uma possível recém descoberta.  

 

3.4.3 ATIVIDADE 03 – CALOR 

 

O tema dessa atividade é o calor. Aqui o objetivo é familiarizar os alunos com 

esse conceito, enfatizando que calor é uma energia que só existe quando em trânsito.  

Aproveitando o desafio de fazer gelo, proposto no vídeo, abordamos os temas sobre mudanças 

de fase e funcionamento dos termômetros. Além disso, no que concerne aos conteúdos de 

Física, o intuito é novamente chamar a atenção dos alunos para o potencial educativo dos 

vídeos, e ajudá-los a compreender o conteúdo científico do que assistem através do auxílio do 

diagrama V. 

 

1º tempo de aula – 1º parte – Vídeo exposição: 

 

Nesse vídeo, com duração de 6min e 3s, a apresentadora de uma espécie de reality 

show desafia cientistas a produzirem gelo sem geladeira, e estes decidem utilizar um processo 

de resfriamento parecido com o do suor para completar a tarefa, mas no lugar do suor tentam 

utilizar metanol, e depois etanol. A primeira tentativa de realizar a tarefa está registrada na 

cena da Figura 6. Para medir a temperatura e ver se estão chegando perto do ponto de 

solidificação da água, também produzem um termômetro – com metanol dentro de um fino 

tubo de vidro –, e durante essas criações breves comentários sobre Física são tecidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. A apresentadora segurando o frasco com 

metanol que o cientista, logo atrás, pretende congelar. 
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1º tempo de aula – 2º parte – Ficha de observação de vídeo: 

 

Para esta atividade, a ficha de observação está no item 6.4 do apêndice. Um 

exemplo de pergunta e possível resposta contida nessa ficha: “Quais as conclusões a que 

chega o vídeo? Que resposta apresenta para a questão base? POSSÍVEL RESPOSTA: Não foi 

possível congelar totalmente o éter através desse processo de resfriamento, mas ainda assim 

foi possível fazer com que sua temperatura diminuísse; é possível fazer um termômetro com 

uma substância que dilata, como o metanol, e utilizar escala com temperaturas mais ou menos 

conhecidas para determinar o quão frio ou quente está algum objeto ou substância. 

Neste vídeo, os cientistas aparecem diversas vezes fazendo ajustes e 

aperfeiçoando seus experimentos, buscando adequar a teoria às inúmeras variáveis que 

existem no mundo real – diferente do mundo ideal dos modelos físicos –, e assim, é de se 

esperar que sejam necessárias algumas adaptações. Portanto, esses momentos do vídeo são de 

grande importância, pois ajudam o aluno a ter uma visão mais realista do processo de 

obtenção de conhecimento via experimentação.  

 

2º tempo de aula – 1º parte – Vídeo explicação: 

 

Esse vídeo tem uma duração de 6min e 53s. Nos slides – cujo exemplo está na 

Figura 7 – é apresentado o conceito de calor e comentários sobre mudanças de fase, isolantes 

térmicos, termômetros, etc. Nesse vídeo aparecem muitos aspectos interessantes a respeito do 

calor e da termodinâmica, de um modo geral, e tentamos ao máximo elaborar slides que 

abordem boa parte desses aspectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7. Slide contido no vídeo sobre calor, falando a respeito da mudança de estados físicos. 
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2º tempo de aula – 2º parte – Roteiro com perguntas sobre o vídeo: 

 

O roteiro dessa atividade está no item 7.3 do apêndice, juntamente com possíveis 

respostas, que podem servir para auxiliar o professor. Um exemplo de pergunta e possível 

resposta: “Qual o papel do metanol no termômetro? POSSÍVEL RESPOSTA: Assim como o 

mercúrio, o metanol serve como uma substância que vai se expandir ou contrair com certa 

facilidade, dependendo da temperatura. Portanto, marcando temperaturas conhecidas é 

possível ter uma noção sobre a temperatura de um corpo ou substância, bastando observar em 

que posição o líquido se encontra no tubo de vidro depois que o mesmo entra em contado com 

tal corpo ou substância.”. 

 

3.4.4 ATIVIDADE 04 – ESPELHOS E LENTES 

 

O tema dessa atividade é o estudo de espelhos e lentes. Aqui o objetivo, 

primeiramente, é familiarizar os alunos com esses objetos ópticos. Mostramos certas 

utilidades de algumas configurações usando esses objetos. E na parte de explicação, buscamos 

desvendar a formação de imagens produzidas por espelhos e lentes, e assim justificar o que 

acontece nos experimentos presentes no vídeo. 

 

1º tempo de aula – 1º parte – Vídeo exposição: 

 

Nesse vídeo, com duração de 7min e 45s, são apresentadas algumas “façanhas” 

que o conhecimento da Física Óptica permite compreender. Primeiro, utilizando pequenos 

espelhos dispostos numa superfície curva – cena da Figura 8 –, vemos que a concentração dos 

raios solares em um certo ponto – centro de curvatura, aproximadamente – possibilitou a 

obtenção de energia suficiente para derreter alguns marshmallows. Depois, utilizando uma 

lâmpada cheia de água, foi possível obter uma espécie de lente convergente, que ao 

concentrar os raios solares que passam através dela é capaz de acender um fósforo, por 

exemplo.  E, por último, com o intuito de obter a imagem ampliada de um mosquito – de 

maneira improvisada – a cientista do programa Ciência Nua e Crua utiliza um microscópio 

construído a partir de uma pequena esfera de vidro, que ela mesma fabricou. 
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1º tempo de aula – 2º parte – Ficha de observação de vídeo: 

 

Esta ficha, com todas as possíveis respostas, está no item 6.5 do apêndice. Neste 

questionário há perguntas como: “Tendo em vista que fenômeno é um fato de interesse 

científico, que pode ser descrito ou explicado, sobre que fenômeno(s) se refere o vídeo?”, 

para a qual sugerimos como resposta: “Reflexão e refração.”. 

O vídeo desta atividade possui três experiências, e uma das motivações para o uso 

da ficha é que ela ajudará os estudantes a encontrarem um ponto em comum entre elas: Todas 

apresentam fenômenos da Física Óptica, sendo que parte se refere à refração, e parte à 

reflexão da luz. 

 

2º tempo de aula – 1º parte – Vídeo explicação: 

 

Esse vídeo tem uma duração de 5min e 48s, um pouco maior que o vídeo 

exposição, devido à presença de slides explicativos (Figura 9). 

Nesses slides há explicação sobre cada tipo de objeto óptico – espelhos e lentes –; 

explicação sobre as formações de imagens possíveis; explicação sobre as cores; etc. 

Colocamos essencialmente o que é necessário para compreender, fisicamente, o que está por 

trás das experiências expostas. 

 

Figura 8. O apresentador Iberê, do programa Manual do Mundo, posicionado a 

antena parabólica recoberta de espelhos, de modo a se comportar como um 

espelho côncavo. 
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2º tempo de aula – 2º parte – Roteiro com perguntas sobre o vídeo: 

 

O roteiro desta atividade está no item 7.4 do apêndice, juntamente com as 

possíveis respostas. Um exemplo de pergunta e possível resposta: “Diferencie as lentes e os 

espelhos. POSSÍVEL RESPOSTA: Os raios são refletidos nos espelhos, enquanto que nas 

lentes os raios são refratados – mudam de meio durante a propagação e, desse modo, a direção 

dessa propagação varia conforme a natureza dos meios.”.  

  

3.5 INDICAÇÕES PRÁTICAS PARA O USO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS 

 

Ao utilizar séries e programas que normalmente muitos alunos já podem ter 

assistido na TV ou na internet, estamos de alguma forma aproveitando a globalização 

cultural e isso muitas vezes torna mais fácil a adaptação dos exemplos de atividades aqui 

expostos, para a realidade de diferentes salas de aula. Entretanto, mesmo com essa possível 

facilidade, é bom salientar que uma cuidadosa atenção deve ser dada à utilização desses 

recursos, com o intuito de melhor adaptá-los às diferentes realidades dos alunos.   

Sobre as regras gerais de uso de recursos audiovisuais, muitas delas podem ser 

vistas como intuitivas e já corriqueiramente utilizadas por muitas pessoas, mas ainda assim 

esses cuidados foram listados por ROSA (2000, p. 41-42), e podem ser de grande auxílio 

para relembrar como melhor utilizar os vídeos: 

Figura 9.  Slide contido no vídeo desta atividade, com o intuito de relacionar a formação 

esquemática de imagens com como é vista no cotidiano ou em situações experimentais. 
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 O Recurso Audiovisual não é um substituto para a falta de tempo para preparar uma 

aula. 

 O Professor deve sempre olhar e analisar o filme, sequência de slides, etc., antes dos 

alunos.          

 Sempre verificar o equipamento antes do uso. 

 Ter caminhos alternativos para a sua atividade. 

 Conferir a disposição das carteiras e orientá-las para a tela, de modo que todos os 

alunos tenham uma visão adequada. 

 Como regra geral, a última cadeira deve ficar a uma distância de seis vezes o tamanho 

da tela.  

 Como regra geral, a primeira fila de cadeiras deve ficar a uma distância do dobro do 

tamanho da tela. 

 Ao usar uma tela, tomar cuidado para não ficar entre o projetor e a imagem. 

 Não abusar do número de transparências e imagens, no caso dos vídeos não abusar do 

tempo de duração. 

 Fazer uma apresentação prévia do conteúdo a ser ministrado. 

 Programar uma atividade de discussão e analisar o que foi mostrado imediatamente 

após a apresentação. 

 

Como é fácil notar, além de existir questões de “bom senso” e de organização, 

nessa lista também existe uma ideia do enredo para uma aula que contenha esse gênero de 

atividade. E é perceptível que, ao seguir esses itens, a aula se tornará tão ou mais trabalhosa 

quanto uma aula tradicional – aluno, quadro negro e professor –, estando longe de ser 

simplesmente um momento de lazer, não didático, como muitos alunos já se acostumaram a 

pensar.  

Assim, nas propostas aqui apresentadas é indicado um trabalho apoiado na 

exibição de vídeos, selecionados de acordo com o tema a ser explorado em sala de aula, que 

se baseia principalmente na análise prévia do material, no cuidado com o tempo destinado à 

exposição e na programação para o momento em que o vídeo será discutido e analisado, de 

modo que o professor tenha a oportunidade de julgar se a intenção pretendida foi alcançada.  

Para alcançar seus objetivos, o docente deve inicialmente fazer uma breve 

apresentação sobre o que ele pretende realizar com a turma, de modo a situar e interessar seus 
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alunos. Mas, segundo MORAN (1995), é preciso informar somente aspectos gerais do vídeo. 

Não interpretar antes da exibição, para não prejudicar a “leitura” que cada um possa fazer. 

Nessa apresentação é importante informar que os vídeos foram editados e também informar 

de onde eles foram retirados, possibilitando que eventualmente os alunos possam buscar os 

vídeos originais, o que seria muito positivo, já que são vídeos que têm um apelo para 

despertar o gosto pelo fazer científico.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Física pode se tornar muito abstrata quando é apresentada apenas através de 

fórmulas no quadro negro, entretanto não é aconselhável e nem é preciso que seja assim, 

tendo em vista a facilidade de se encontrar exemplos de fenômenos físicos bem conhecidos 

ao nosso redor, afinal o estudo da Física reside na natureza. E para enriquecer uma aula de 

Física, os recursos de multimídia, como os vídeos e a internet, por exemplo, possibilitam 

expor de forma lúdica e objetiva diversos fenômenos interessantes sobre os mais variados 

temas desta disciplina. Além disso, esses recursos didáticos têm sido largamente utilizados 

para exibir a demonstração de experiências – montagem, execução, falhas, resultados, etc – 

sem que para isso o professor precise deslocar os alunos para um laboratório e gastar muito 

tempo na preparação e execução dos experimentos, quando o que mais importar for a 

discussão dos resultados. É claro que as aulas com experiências e o uso do laboratório 

didático possuem sua importância, dependendo da proposta pedagógica, mas se o foco 

estiver na discussão do conteúdo, o vídeo pode ser uma ferramenta muito útil.  

Assim, este trabalho incentiva a inclusão de recursos midiáticos no planejamento 

didático, elaborando material pedagógico de suporte ao trabalho do professor. Mas não 

queremos simplesmente incentivar o uso desse recurso, aqui argumentamos a favor que essa 

inclusão seja envolta de planejamento em relação ao próprio conteúdo do vídeo e em relação 

ao modo como ocorrerá a discussão acerca do que foi exibido. Esse planejamento do qual 

falamos é realizado, principalmente, para ajudar os alunos a ser tornarem mais aptos a 

agregar o conhecimento contido no material educativo – vídeo, por exemplo –, e de um 

modo que façam isso dentro da aprendizagem significativa. Além disso, a aula se tornará 

mais atrativa, na medida em que os alunos forem capazes de enxergar a Física da sala de 

aula no que assistem eventualmente na TV ou na internet, afastando de vez a ideia de que a 

Física é uma disciplina puramente abstrata, distante de sua realidade. 

Para os professores, nossa proposta de aula conduz a uma reflexão sobre o fazer 

docente, no que se refere principalmente ao domínio das novas tecnologias educacionais e 

no modo de lidar com as necessidades e peculiaridades dos alunos. Ao utilizar um material 

educativo não usual, como os vídeos, o professor deverá adaptar sua aula de modo a tirar o 

maior proveito possível desses recursos, preocupando-se com os conteúdos abordados nos 

vídeos, no tempo disponível para sua exibição, nos interesses e realidade da turma e, 

especialmente, no quanto os alunos têm capacidade de compreender o conhecimento ali 

“empacotado” em formato audiovisual.  
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Na elaboração desta monografia foram escolhidos quatro temas da Física: 

gravidade, inércia, calor e espelhos e lentes. Estes são alguns dos temas abordados no 

programa de Física do Ensino Médio e, sobre esses assuntos – e muitos outros -, existe uma 

enorme quantidade de vídeos disponíveis na internet. Os vídeos que nós escolhemos a partir 

da internet foram editados, e justamente por isso é bom lembrar que devido às questões de 

direitos autorais é importante que as fontes sejam sempre explicitamente indicadas. A 

princípio, a escolha dos temas poderia ter sido uma tarefa difícil, diante da quantidade e 

qualidade dos vídeos existentes, mas o tempo de duração dos vídeos foi um critério 

determinante nessa escolha. Além disso, os temas aqui apresentados podem ser considerados 

como exemplos para aplicação da proposta pedagógica deste trabalho, que pode ser 

futuramente ampliando, abordando outros temas de interesse. 

Infelizmente não tivemos a oportunidade de aplicar, em sala de aula, a proposta 

sugerida neste trabalho. Mas acreditamos no seu potencial para o planejamento e elaboração 

de uma aula diferenciada, viável e frutífera, do ponto de vista da aprendizagem significativa.  
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6 APÊNDICE I 

 

6.1 FICHA DE OBSERVAÇÃO DE VÍDEO, ADAPTADA DO MODELO PROPOSTO 

POR ROSA 

 

As perguntas desta ficha foram adaptadas a partir da ficha proposta por Rosa (2000), que está 

disponível na pág. 27 deste trabalho. Consideramos válido realizar algumas modificações nas 

perguntas feitas, tentando manter ao máximo o sentido original, porque acreditamos que a 

linguagem que empregamos aqui seja de mais fácil compreensão para os alunos do Ensino 

Médio. 

 

Ficha de Observação de Vídeos 

 

Nome do(s) aluno(s): 

 

Série: 

 

1. 1. Um fenômeno é um fato de interesse científico, que pode ser descrito ou explicado. Como 

exemplos de fenômenos físicos temos as correntes elétricas e a fusão do gelo, dentre tantas outras. 

Sobre que fenômeno(s) se refere o vídeo?  

 

2. 2. No vídeo pretendem-se responder certas perguntas, quais são essas perguntas (questões 

básicas)? 

 

3. 3. Com um conceito você consegue abarcar todas as coisas da mesma espécie. Por exemplo, em 

física, velocidade é um exemplo de conceito, já que falar sobre o quão veloz é um carro ou o 

mastigar de uma pessoa diz respeito a espécies de velocidades.  Quais são os principais conceitos 

abordados? 

 

4. 4. Hipótese é uma suposição que orienta uma investigação por antecipar características prováveis 

do objeto investigado. Assim, na tentativa de explicar o fenômeno apresentado e responder à questão 

básica, quais as hipóteses levantadas no vídeo? 

 

5. 5. Quais são os dados – conjunto de informações – que o vídeo apresenta para sustentar essas 

hipóteses? 

 

6. 6. Quais as conclusões a que chega o vídeo? Que resposta(s) apresenta para a questão base? 

7.  

8. 7. Você tem ideia de quais teorias e leis são apresentadas ou justificam as conclusões contidas no 

vídeo? 

9.  

8. Qual o valor do conhecimento produzido com o uso do vídeo? 
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6.2 POSSÍVEIS RESPOSTAS PARA A FICHA DE OBSERVAÇÃO DE VÍDEO DA 

ATIVIDADE 01 – GRAVIDADE 

 

1. Um fenômeno é um fato de interesse científico, que pode ser descrito ou explicado. Como 

exemplos de fenômenos físicos temos as correntes elétricas e a fusão do gelo, dentre tantas 

outras. Sobre que fenômeno(s) se refere o vídeo?  

R.: Atração gravitacional; Variação na intensidade da gravidade. 

 

2. No vídeo pretendem-se responder certas perguntas, quais são essas perguntas (questões 

básicas)? 

R.: Por que as pessoas que vivem na parte de baixo da Terra não caem? Por que as coisas 

sobre a Terra não são atiradas no espaço? Por que a gravidade em Júpiter é maior? 

 

3. Com um conceito você consegue abarcar todas as coisas da mesma espécie. Por exemplo, 

em física, velocidade é um exemplo de conceito, já que falar sobre o quão veloz é um carro ou 

o mastigar de uma pessoa diz respeito a espécies de velocidades.  Quais são os principais 

conceitos abordados? 

R.: Massa; Peso/Gravidade; Referencial. 

 

4. Hipótese é uma suposição que orienta uma investigação por antecipar características 

prováveis do objeto investigado. Assim, na tentativa de explicar o fenômeno apresentado e 

responder à questão básica, quais as hipóteses levantadas no vídeo? 

R.: Hipótese de que não existe uma ‘parte de baixo’ na Terra. 

Hipótese de que existe uma força de atração chamada gravidade. 

Hipótese de que quanto mais massivo é um objeto maior é a gravidade que ele gera. 

 

5. Quais são os dados – conjunto de informações – que o vídeo apresenta para sustentar essas 

hipóteses? 

R.: Imaginar que é possível que pessoas em diferentes polos da Terra cavem para baixo e 

todas afirmem que essa é a verdadeira parte de baixo da Terra, e logo depois percebermos que 

isso é um absurdo lógico. 

Vídeo com astronautas sob a ação de uma gravidade menor do que a da Terra. 

O fato conhecido de que as pessoas permanecem ‘presas’ à superfície da Terra, bem como a 

representação da tendência dos corpos de se dirigirem para o chão. 
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A informação prévia de que a massa de Júpiter é maior, juntamente com a informação prévia 

de que lá a gravidade também é maior. Nesse caso, seria para acreditar no apresentador. 

 

6. Quais as conclusões a que chega o vídeo? Que resposta(s) apresenta para a questão base? 

R.: Não existe uma parte de baixo da Terra, isso é apenas uma questão de referencial. 

Todos os corpos massivos geram uma gravidade, que é uma força estritamente atrativa. 

A intensidade da gravidade é diretamente proporcional à massa do objeto que gera a 

gravidade. 

 

7. Você tem ideia de quais teorias e leis são apresentadas ou justificam as conclusões contidas 

no vídeo? 

R.: Lei da atração gravitacional 

 

8. Qual o valor do conhecimento produzido com o uso do vídeo? 

R.: Analisamos a maneira como o conhecimento é exposto no vídeo. Alguns são apresentados 

de modo a acreditarmos meramente e outros podemos inferir que são verdadeiros seguindo 

discussões lógicas. 

Observamos que os vídeos não estão sempre corretos – um exemplo foi o personagem ter 

falado sobre peso utilizando unidade de massa –, mas isso não é um problema se o professor 

chamar a atenção para o fato, já que exercitar a criticidade é importante para a formação de 

qualquer cidadão. 

A aceleração gravitacional não é algo que especialmente a Terra possui. Tomamos 

conhecimento que tanto a Terra como outros planetas tem aceleração gravitacional, cada uma 

com intensidade própria, em cada superfície. 

 

6.3 POSSÍVEIS RESPOSTAS PARA A FICHA DE OBSERVAÇÃO DE VÍDEO DA 

ATIVIDADE 02 – INÉRCIA 

 

1. Um fenômeno é um fato de interesse científico, que pode ser descrito ou explicado. Como 

exemplos de fenômenos físicos temos as correntes elétricas e a fusão do gelo, dentre tantas 

outras. Sobre que fenômeno(s) se refere o vídeo?  

R.: Corpos sofrendo efeitos da inércia, tanto quando são expostos a frenagens bruscas ou a 

acelerações bruscas. 
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2. No vídeo pretendem-se responder certas perguntas, quais são essas perguntas (questões 

básicas)? 

R.: Por que é importante usar cinto de segurança? 

O que acontece se empurramos bruscamente um papelão que apoia alguns ovos? 

 

3. Com um conceito você consegue abarcar todas as coisas da mesma espécie. Por exemplo, 

em física, velocidade é um exemplo de conceito, já que falar sobre o quão veloz é um carro ou 

o mastigar de uma pessoa diz respeito a espécies de velocidades.  Quais são os principais 

conceitos abordados? 

R.: Inércia 

 

4. Hipótese é uma suposição que orienta uma investigação por antecipar características 

prováveis do objeto investigado. Assim, na tentativa de explicar o fenômeno apresentado e 

responder à questão básica, quais as hipóteses levantadas no vídeo? 

R.: Se todas as pessoas usassem cinto de segurança milhares de vidas seriam salvas 

anualmente, uma vez que o seu não uso faz com que as pessoas possam ser jogadas através 

dos vidros do carro. 

No vídeo, o apresentador pede que o telespectador imagine o que acontecerá com os ovos, 

tendo em vista a lei da inércia. Portanto, a hipótese é que ele caia verticalmente, já que a força 

atua horizontalmente apenas no papelão que o sustenta. 

 

5. Quais são os dados – conjunto de informações – que o vídeo apresenta para sustentar essas 

hipóteses? 

R.: Dados de segurança mostram que muitas vidas poderiam ser salvas com o uso do cinto. 

Experimento do ovo, para mostrar como a lei da inércia funciona. 

Experimento com um boneco sobre um carrinho, para mostrar como as pessoas são projetadas 

para frente quando estão sem o cinto de segurança. 

 

6. Quais as conclusões a que chega o vídeo? Que resposta(s) apresenta para a questão base? 

R.: Que a inércia faz com que os corpos tendam a se manter em movimento mesmo quando o 

carro para bruscamente, e por conta disso, se nada os detêm eles são projetados violentamente 

para frente. 
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7. Você tem ideia de quais teorias e leis são apresentadas ou justificam as conclusões contidas 

no vídeo? 

R.: Lei da Inércia ou 1º Lei de Newton  

 

8. Qual o valor do conhecimento produzido com o uso do vídeo? 

R.: Ao detectar um erro no vídeo – personagem falando sobre peso usando unidade de massa 

–, é exercitada a criticidade e torna a utilização dos vídeos em sala muito valorosa.  

Usar a 1º de lei de Newton para reforçar a necessidade de um hábito de segurança no trânsito. 

 

6.4 POSSÍVEIS RESPOSTAS PARA A FICHA DE OBSERVAÇÃO DE VÍDEO DA 

ATIVIDADE 03 – CALOR 

 

1. Um fenômeno é um fato de interesse científico, que pode ser descrito ou explicado. Como 

exemplos de fenômenos físicos temos as correntes elétricas e a fusão do gelo, dentre tantas 

outras. Sobre que fenômeno(s) se refere o vídeo?  

R.: Mudança de estado físico; propagação de calor.  

 

2. No vídeo pretendem-se responder certas perguntas, quais são essas perguntas (questões 

básicas)?  

R.: Como funciona o processo de resfriamento através do suor? 

Como utilizar esse processo para tentar fazer gelo? 

Como construir um termômetro? Quais suas possíveis limitações? 

 

3. Com um conceito você consegue abarcar todas as coisas da mesma espécie. Por exemplo, 

em física, velocidade é um exemplo de conceito, já que falar sobre o quão veloz é um carro ou 

o mastigar de uma pessoa diz respeito a espécies de velocidades.  Quais são os principais 

conceitos abordados? 

R.: Calor 

 

4. Hipótese é uma suposição que orienta uma investigação por antecipar características 

prováveis do objeto investigado. Assim, na tentativa de explicar o fenômeno apresentado e 

responder à questão básica, quais as hipóteses levantadas no vídeo? 

R.: O suor retira energia térmica do corpo para evaporar, diminuindo ou mantendo a 

temperatura corporal. 
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A parte do líquido a ser solidificado seria o corpo e a outra parte do liquido funcionaria como 

o suor. 

Encontrando um material que dilate, por exemplo, com o aumento da temperatura. Limitação 

devido ao quão fácil de dilatar é ou não a substância, e à qualidade em conduzir calor que o 

recipiente desta substância possui.  

Diminuindo a pressão no recipiente, para que o ponto de evaporação do líquido, que funciona 

como suor, se mantenha ou diminua. 

 

5. Quais são os dados – conjunto de informações – que o vídeo apresenta para sustentar essas 

hipóteses? 

R.: No vídeo foram feitas diversas experiências em forma de tentativa, que tiveram um 

sucesso razoável na produção de gelo na medida em que as condições foram desfavoráveis. 

 

6. Quais as conclusões a que chega o vídeo? Que resposta(s) apresenta para a questão base? 

R.: Que não foi possível congelar totalmente o éter através desse processo de resfriamento, 

mas ainda assim foi possível fazer com que sua temperatura diminuísse baseado nesse 

processo. 

Que é possível fazer um termômetro com uma substância que dilata, como o metanol, e 

utilizar escala com temperaturas mais ou menos conhecidos para determinar, de modo não 

preciso quantitativamente, o quão fria ou quente está alguma coisa. 

 

7. Você tem ideia de quais teorias e leis são apresentadas ou justificam as conclusões contidas 

no vídeo? 

R.: Teorias da termodinâmica 

 

8. Qual o valor do conhecimento produzido com o uso do vídeo? 

R.: Ver que as coisas não precisam dar perfeitamente certo para elas já nos sirvam de fonte de 

aprendizado, já que podemos retirar conhecimento dos motivos que levaram uma experiência 

a falhar. 

Perceber que as experiências físicas não precisam dar certo sempre, que elas podem ser 

aprimoradas de acordo com as facilidades de obtenção de material e ideias criativas. 
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6.5 POSSÍVEIS RESPOSTAS PARA A FICHA DE OBSERVAÇÃO DE VÍDEO DA 

ATIVIDADE 04 – ESPELHOS E LENTES 

 

1. Um fenômeno é um fato de interesse científico, que pode ser descrito ou explicado. Como 

exemplos de fenômenos físicos temos as correntes elétricas e a fusão do gelo, dentre tantas 

outras. Sobre que fenômeno(s) se refere o vídeo?  

R.: Propagação de raios luminosos 

 

2. No vídeo pretendem-se responder certas perguntas, quais são essas perguntas (questões 

básicas)?  

R.: Por que o marshmallow pintado de azul derrete mais rápido que os outros? 

Por que os marshmallows foram colocados em um ponto específico do aparato parabólico 

coberto de espelhos no seu interior? 

Por que uma lâmpada cheia de água é capaz de queimar pequenas coisas? 

Como uma esfera de vidro consegue ampliar as coisas? 

 

3. Com um conceito você consegue abarcar todas as coisas da mesma espécie. Por exemplo, 

em física, velocidade é um exemplo de conceito, já que falar sobre o quão veloz é um carro ou 

o mastigar de uma pessoa diz respeito a espécies de velocidades.  Quais são os principais 

conceitos abordados? 

R.: Reflexão e refração. 

 

4. Hipótese é uma suposição que orienta uma investigação por antecipar características 

prováveis do objeto investigado. Assim, na tentativa de explicar o fenômeno apresentado e 

responder à questão básica, quais as hipóteses levantadas no vídeo? 

R.: O marshmallow pintado está absorvendo muito mais energia que o branco, já que o branco 

é a cor que indica que o objeto está refletindo todas as cores. 

Os espelhos no aparato parabólico estão refletindo a luz solar, que chegam praticamente 

paralelas, para o centro de curvatura do aparato – lugar onde os marshmallow foram 

colocados. 

Porque o material e o formato de que é feita permite que raios que cheguem paralelos – caso 

dos raios solares – se concentrem no foco principal da lente formada, gerando um ponto de 

intensa energia. 
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5. Quais são os dados – conjunto de informações – que o vídeo apresenta para sustentar essas 

hipóteses? 

R.: Experimento usando um corante azul em apenas um dos marshmallows. 

Experimento que mostra que os marshmallows, mais ou menos no mesmo lugar, são 

aquecidos ao ponto de ficarem bem moles. 

Experimento usando uma lâmpada cheia de água concentrando os raios solares, e com isso 

acendendo fósforos e queimando pontualmente a madeira. 

 

6. Quais as conclusões a que chega o vídeo? Que resposta(s) apresenta para a questão base? 

R.: Que o objeto branco absorve menos energia solar que um objeto azul. 

Que um espelho côncavo concentra os raios solares – que chegam praticamente paralelos – a 

em um ponto, que é o centro de curvatura. 

Que lentes convergentes – lâmpada com água – fazem com que os raios solares – que chegam 

praticamente paralelos – se encontrem em um ponto específico após o atravessarem. 

 

7. Você tem ideia de quais teorias e leis são apresentadas ou justificam as conclusões contidas 

no vídeo? 

R.: Teorias da óptica geométrica. 

 

8. Qual o valor do conhecimento produzido com o uso do vídeo? 

R.: Que é razoavelmente simples reproduzir situações da óptica geométrica, e somos 

incentivados a fazê-lo. 

Buscar mais vezes aplicabilidades para o que aprendemos em sala. 

 

7. APÊNDICE II 

 

7.1  ROTEIRO DA ATIVIDADE 01 – GRAVIDADE  

 

INTRODUÇÃO 

 

Nesse vídeo é apresentado o conceito de aceleração gravitacional e de gravidade/força 

gravitacional.  O apresentador Beakman, junto com sua assistente, começam lendo uma carta 

com a pergunta: “Se a Terra é redonda, por que as pessoas que vivem na parte de baixo não 
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caem?”. A partir disso ele discute a questão de se convencionar uma parte de baixo para a 

Terra. Depois tem propriamente a discussão de aceleração gravitacional, e sua dependência 

com a massa dos planetas, por exemplo, e sua influência no peso/força gravitacional dos 

objetos nesses planetas. 

O vídeo exibido foi editado a partir de um programa de TV chamado O Mundo de 

Beakman. O episódio utilizado em questão é Gravidade e Inércia (Isaac Newton) – 2º 

episódio da 1º temporada. Esse episódio foi baixado da internet, utilizando o programa 

Torrent, através do link: 

<https://thepiratebay.se/torrent/6253678/Mundo_de_Beakman_-_Completo> 

 

PERGUNTAS 

1. No vídeo, o personagem Beakman usa um modelo de Terra – com o auxílio da melancia – 

para falar sobre a expressão ‘parte de baixo da Terra’, e em seguida fala sobre a direção e 

sentido da atuação da gravidade (ou força gravitacional). Desenhe a Terra, uma pessoa 

em cada polo da Terra e uma seta que indique a atuação da gravidade sobre estas 

pessoas. 

 

2. O vídeo começa com uma pergunta: “Por que as pessoas que vivem na parte de baixo da 

Terra não caem?”. Responda com suas palavras. 

R.: Primeiramente, não existe uma parte de baixo da Terra, inclusive as designações norte 

e sul são questões meramente de convenção. As pessoas e todos os objetos permanecem na 

superfície da Terra devido à gravidade, a Terra atrai todos os corpos massivos para o seu 

centro. 

 

3. Vimos, no vídeo, astronautas sob o efeito de uma menor intensidade da gravidade. Na Lua 

acontece algo parecido. Qual a relação entre a intensidade da gravidade na superfície da 

Lua, da Terra e de Júpiter? Você consegue ver como a massa interfere na intensidade da 

gravidade na superfície desses corpos celestes? 

Dados: 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝐿𝑢𝑎 =  7,349 ×  1022𝐾𝑔, 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑎 = 5,9722 ×  1024𝐾𝑔,

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐽ú𝑝𝑖𝑡𝑒𝑟 =  1,8986 × 1027𝐾𝑔 

R.: A intensidade da gravidade na Lua é menor do que na Terra, que é menor do que em 

Júpiter. Percebemos que a massa e a gravidade são diretamente proporcionais, entretanto 

devemos lembrar que gravidade e distância são inversamente proporcionais. Nesse caso a 

https://thepiratebay.se/torrent/6253678/Mundo_de_Beakman_-_Completo
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resposta é a mesma, levando em conta apenas a comparação entre as massas, ou 

considerando também a distância do centro do planeta à superfície, já que Júpiter é maior 

que a Terra, e esta é maior que a Lua. 

 

4. Imagine uma mesma bola de boliche em Júpiter e na Terra, qual é mais difícil de segurar? 

Qual é a relação entre a massa e o peso das duas? Explique suas respostas. 

R.: Em Júpiter é mais difícil de segurar a bola uma vez que lá a gravidade é maior, ou seja, 

a força de atração para o centro de Júpiter é maior do que a força de atração para o centro 

da Terra. A massa não variou, afinal é a mesma bola de boliche, entretanto a diferença da 

massa entre os planetas provoca uma diferença no peso (força gravitacional sobre um 

objeto massivo). O peso de um objeto em Júpiter é maior do que o mesmo objeto na Terra. 

 

6. No vídeo, o personagem Beakman usa a unidade quilograma (Kg) para falar a respeito do 

peso da bola de boliche. Isso está correto? Se não, qual deveria ser a unidade? 

R.: Não. A unidade QUILOgrama (KG) se referre à massa, para falar do peso a unidade 

correta é NEWTON [N], no sistema SI. 

 

7.2  ROTEIRO DA ATIVIDADE 02 – INÉRCIA  

  

INTRODUÇÃO 

 

Esse vídeo apresenta a 1º lei de Newton, utilizando como motivação a importância de 

se usar o cinto de segurança. O apresentador Beakman, fantasiado de Sir Isaac Newton – 

importante cientista inglês do séc. XVII, que contribuiu imensamente para o avanço dos 

conhecimentos em física e matemática –, juntamente com algumas assistentes, faz duas 

experiências para demonstrar essa lei. A primeira experiência é feita utilizando ovos, suportes 

e vassoura, enquanto a segunda inclui uma rampa, um carrinho e um boneco. 

O vídeo exibido foi editado a partir de um programa de TV chamado O Mundo de 

Beakman. O episódio utilizado em questão é Gravidade e Inércia (Isaac Newton) – 2º 

episódio da 1º temporada. Esse episódio foi baixado da internet, utilizando o programa 

Torrent, através do link: 

<https://thepiratebay.se/torrent/6253678/Mundo_de_Beakman_-_Completo> 

 

https://thepiratebay.se/torrent/6253678/Mundo_de_Beakman_-_Completo
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PERGUNTAS 

1. Enuncie a 1º lei de Newton, também conhecida como a lei da inércia. Beakman separa a 

explicação em duas partes, use-as. 

R.: Um corpo parado tende a permanecer parado, a menos que uma força atue sobre ele. E 

um corpo em movimento uniforme tende a permanecer em movimento, a menos que uma 

força atue sobre ele. Em suma, a inércia refere-se à resistência que um corpo tem à 

alteração do seu estado de repouso ou de movimento. 

 

2. O personagem Beakman, fantasiado de Isaac Newton, e suas ajudantes, fazem uma 

experiência usando ovos. Quando ele empurra rapidamente o papelão o que acontece aos 

ovos? Tente explicar usando a 1º lei de Newton. 

R.: Os ovos caem numa trajetória vertical. Segundo a primeira lei de Newton, como não 

houve nenhuma força resultante na direção horizontal atuando sobre os ovos, eles não se 

moveram nessa direção, entretanto eles caíram devido a uma força peso os atraindo para 

baixo. Assim, como esperado, o estado de movimento deles só mudou na direção em que 

houve a atuação de uma força resultante. 

 

3. O ‘rato’ diz que os ovos deveriam ter usado ‘cinto de segurança’. Se tivessem feito isso, o 

resultado mudaria? Como? Com base na resposta anterior, me convença da necessidade de 

usar cinto de segurança, usando a palavra inércia na sua reposta. 

R.: Sim, eles teriam acompanhado o movimento do objeto que os estavam sustentando, ou 

seja, iriam para frente e provavelmente não cairiam nos copos. 

No caso, ao usar cinto de segurança a pessoa acompanha o movimento da cadeira, presa ao 

carro, e então numa colisão não é jogada perigosamente para a fora do carro, uma vez que, 

segundo a lei da inércia, por estar em movimento, tenderia a se manter em movimento. 

 

7.3 ROTEIRO DA ATIVIDADE 03 – CALOR  

INTRODUÇÃO 

 

Nesse vídeo, o principal conceito físico apresentado é o calor. O vídeo começa com o 

desafio de produzir gelo, para o qual os cientistas que participam do programam decidem 

utilizar um processo de resfriamento parecido com o do suor para completar a tarefa, mas no 
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lugar do suor tentam utilizar metanol, e depois etanol. Para medir a temperatura e ver se estão 

chegando perto do ponto de solidificação da água também produzem um termômetro – com 

metanol dentro de um fino tubo de vidro –, e durante essas criações breves comentários sobre 

física são tecidos.  

O vídeo exibido foi editado a partir de uma série de documentários científicos 

chamada Ciência Nua e Crua. O episódio utilizado em questão é  Sentindo Calor – 2º 

temporada. Esse episódio completo está disponível no YouTube, no link:  

<https://www.youtube.com/watch?v=B3vPnoNaaus&index=8&list=PLlOaBdECdNvTDAmF

3qU6st2WY3s7WT1Uf> 

 

PERGUNTAS 

1. Na hora da explicação sobre o processo de resfriamento do corpo através do suor, o termo 

físico calor foi usado corretamente? Explique. 

R.: Não. Um dos participantes do programa diz que “o suor retira calor da superfície da 

pele”, mas calor não é uma quantidade que algo possui em alguma escala, calor é o nome 

dado ao processo de transferência de energia térmica entre dois sistemas, graças à 

diferença de temperatura entre eles. Assim, o que ocorre é uma transferência de energia 

térmica entre a superfície da pele e o suor, e então essa energia sendo transferida é que 

recebe o nome de calor. 

 

2. Explique o processo de resfriamento do corpo através do suor.  

R.: Quando a temperatura se eleva, o corpo humano produz um líquido, o suor, na 

superfície da pele. Ao absorver parte da energia térmica presente no corpo, o suor evapora, 

produzindo uma sensação de frescor e fazendo com que a temperatura corporal não se 

eleve demasiadamente.  

 

3. Como um mecanismo de sucção tornaria o processo de evaporação mais rápido? 

R.: Uma das maneiras para uma substância passar do estado líquido para o gasoso mais 

rapidamente é diminuindo o obstáculo contra esse processo, que é a pressão sobre o 

líquido. O mecanismo de sucção diminui essa pressão, retirando a própria substância no 

estado gasoso, de maneira que seja mais fácil a evaporação do líquido. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B3vPnoNaaus&index=8&list=PLlOaBdECdNvTDAmF3qU6st2WY3s7WT1Uf
https://www.youtube.com/watch?v=B3vPnoNaaus&index=8&list=PLlOaBdECdNvTDAmF3qU6st2WY3s7WT1Uf
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4. Explique porque é preciso girar o vidro constantemente enquanto ele está sendo aquecido 

no forno à lenha? E por que é necessário levar em conta a espessura do vidro na hora de 

medir a temperatura? 

R.: O vidro é um mau condutor térmico. Isso quer dizer que, se não o girarmos, só a parte 

mais próxima da fonte de calor vai esquentar e, por consequência, só esta vai dilatar. Se 

apenas uma parte do vidro dilata, a união das duas partes do vidro – dilatada e a não 

dilatada – ficará instável, até que finalmente será quebrada.  

O termômetro montado no vídeo é feito com um cilindro de vidro e uma substância líquida 

no seu interior: metanol. É necessário levar em conta a espessura do vidro usado para 

montar esse termômetro porque, quanto maior for esta espessura, maior será a absorção de 

energia térmica pelo material – alta absorção devido ao fato do vidro ser um mau condutor 

térmico –, até chegar na substância no seu interior. Como a medida da temperatura é feita 

tendo em vista o efeito sobre a substância, a medida fica comprometida porque a 

temperatura que de fato é sentida no interior do vidro – e dilata a substância, por exemplo – 

, é tão inferior à temperatura no meio onde o vidro está, quanto maior for a espessura do 

cilindro de vidro. 

 

5. Qual a necessidade do isolante térmico no experimento? 

R.: Na experiência do programa eles queriam que a transferência de calor se desse para o 

líquido, de modo que parte dele fosse evaporada, e logo expulsa do recipiente, para que a 

outra parte fosse logo resfriada. Se não fosse um sistema isolado, a temperatura do meio 

não permitiria que a parte do líquido que não fosse evaporada se mantivesse fria. O 

isolante térmico não permite transferência de calor entre o sistema e o meio externo. 

 

6. Por que na hora da produção do éter decidiram fazer com que o mesmo passasse por um 

cano imerso na água? 

R.: Porque o ponto de ebulição do éter é muito baixo (35°C), praticamente temperatura 

ambiente. Isso quer dizer que ele evapora muito fácil, mas para a experiência precisavam 

de éter líquido. Ao passar por um cano imerso em água, com a água provavelmente mais 

fria que 35°C, eles manteriam o éter no estado líquido. 

 

7. Qual o papel do metanol no termômetro?  

R.: Assim como o mercúrio, o metanol serve como uma substância que vai se expandir ou 

contrair com certa facilidade, dependendo da temperatura. Portanto, marcando 
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temperaturas conhecidas é possível ter uma noção sobre a temperatura de um corpo ou 

substância, bastando observar em que posição o líquido se encontra no tubo de vidro 

depois que o mesmo entra em contado com tal corpo ou substância. 

 

7.4 ROTEIRO DA ATIVIDADE 04 – ESPELHOS E LENTES  

INTRODUÇÃO 

 

Nesse vídeo são apresentadas algumas “façanhas” que o conhecimento da óptica física 

permite. Primeiro, utilizando pequenos espelhos dispostos numa superfície curva, vemos que 

a concentração dos raios solares em um certo ponto – centro de curvatura, aproximadamente – 

possibilitou ter energia suficiente para derreter alguns marshmallows. Depois, utilizando uma 

lâmpada cheia de água, foi possível obter uma espécie de lente convergente, que ao 

concentrar os raios solares que passam através dela é capaz de acender um fósforo, por 

exemplo.  E por último, utilizando uma esfera de vidro pequena, foi mostrado que é possível 

gerar um aumento excepcional no tamanho observado de uma mostra de mosquito, por 

exemplo. 

O vídeo exibido foi editado a partir de uma série de documentários científicos 

chamada Ciência Nua e Crua. O episódio utilizado em questão é  Insetos e Barômetros – 2º 

temporada. Esse episódio completo está disponível no YouTube, através do link: 

<https://www.youtube.com/watch?v=bOyni8USyTs&list=PLlOaBdECdNvTDAmF3qU6st2

WY3s7WT1Uf&index=6>. Também foram utilizados dois vídeos retirados do canal do 

YouTube chamado Manual do Mundo. Os nomes dos vídeos são Fogão solar parabólico 

(experiência de física) e Como fazer fogo com água (experiência de física), respectivamente 

disponibilizados nos links: <https://www.youtube.com/watch?v=KIJ24jn2uk8> e 

<https://www.youtube.com/watch?v=BprWYzk-AMI> 

 

PERGUNTAS 

1. O apresentador Iberê Tenório, do Manual do Mundo, colocou marshmallows em uma 

posição específica na antena parabólica revestida de pequenos espelhos. Na figura abaixo, 

escolha um dos esquemas de espelho – nos quais as letras C, F e V representam, 

respectivamente, o centro de curvatura, o foco e o vértice do espelho –  que melhor 

represente o esquema que aparece no vídeo e desenhe nele os marshmallows, os raios 

luminosos e o sol. 

https://www.youtube.com/watch?v=bOyni8USyTs&list=PLlOaBdECdNvTDAmF3qU6st2WY3s7WT1Uf&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=bOyni8USyTs&list=PLlOaBdECdNvTDAmF3qU6st2WY3s7WT1Uf&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=KIJ24jn2uk8
https://www.youtube.com/watch?v=BprWYzk-AMI
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2. Qual foi o resultado obtido ao pintar o marshmallow de azul? Explique. 

R.: O marshmallow claramente começa a derreter mais rapidamente que os outros, que são 

brancos. Isso acontece porque se um objeto é branco, isso significa que ele reflete todas as 

cores, enquanto um objeto que possui determinada cor absorve todas, exceto a cor que 

estamos vendo. Assim, vemos a cor que o objeto reflete. E quanto mais ele reflete, menos 

ele absorve a energia luminosa. 

 

3. A lâmpada, que aparece em um dos episódios do Manual do Mundo, funciona como uma 

lente. Essa lente é convergente ou divergente? Qual o nome do ponto em que devemos 

posicionar o objeto a ser queimado? Por que é nesse ponto e não em outro qualquer? 

R.: A lente é convergente e o ponto em que devemos posicionar o objeto é o Foco da lente. 

O objeto deve ser colocado neste ponto porque os raios luminosos que chegam à lente são 

os raios solares, e como o sol está muito distante, osraios chegam praticamente todos 

paralelos. Assim, esses raios, ao refratarem na lente, convergem para o foco, seguindo a 

regra de formação de imagens para a lente. 

 

4. Que tipo de lente é preciso para construir uma lupa ou um microscópio simples, como o 

visto no vídeo? Desenhe no esquema abaixo – no qual as letras F e F’ representam o foco e 

A e A’ representam o ponto antiprincipal –  o objeto, na posição adequada, a ser ampliado, 

e a imagem ampliada. Desenhe também os raios luminosos provenientes do sol. 
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5. Diferencie as lentes e os espelhos. 

R.: Os raios luminosos são refletidos nos espelhos, enquanto que  nas lentes os raios são 

refratados – mudam de meio durante a propagação e, desse modo, a direção dessa 

propagação varia conforme a natureza dos meios. 

 

6.  

 

 

 

 

 

Baseado nos esquemas acima justifique o porquê da participante do programa Ciência Nua 

e Crua dizer que quanto mais redonda a gota de vidro, melhor o resultado do seu 

microscópio.  

R.: Nesses esquemas vemos que quanto menor a distância do objeto  até o foco, maior é a 

ampliação, e para ter uma distância menor até o foco,  basta ter a lente mais arredondada, o 

que justifica a intenção da fala da cientista. 
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8 APÊNDICE III – VÍDEOS 

 

 

 


