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RESUMO 
 
 
 

Esse trabalho propõe o ensino de Física sobre lançamento oblíquo no Ensino Médio 
contextualizado  e  mais  próximo  do  cotidiano  dos  alunos,  visto  que,  muitos 
consideram o ensino apenas de carácter expositivo maçante e pouco atrativo. Desta 
forma, foi optado por utilizar o ensino investigativo, para isso, será utilizado a Física 
Forense, mais especificamente a Balística. Esse tema foi escolhido pois a perícia 
criminal entrou para o cotidiano dos brasileiros, em especial do público jovem, por 
meio da popularização de diversos seriados de carácter investigativo, como por 
exemplo o CSI: Crime Scene Investigation. Desta maneira, espera-se obter uma 
aprendizagem significativa, pois estas atividades investigativas serão propostas com o 
intuito de, ao final delas, os alunos entenderem como funciona a Balística e como ela 
se relaciona com a Física ensinada no Ensino Médio. 

 
 

Palavras-chave: Física Forense, balística, aprendizagem significativa, atividades 
investigativas 



 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 

 
 
 

This  work suggests the physical teaching about oblique throw in High School  

contextualizing, the closest as possible, from students since many consider the  

exhibition teaching boring and little attractive. In this way, it was chosen to use  

investigative teaching, for this, will be used Forensic Physics, Ballistics, to be more  

specific. This theme was chosen because criminal investigation entered to Brazilians  

routine, to young public specially, by the popularization of investigative character  

television series as CSI: Crime Scene Investigation. In this way, is expected to obtain  

a meaningful learning because these investigative activities will be proposed with the  

intent that, at the end, the students understand how ballistics works and how it  

relates to Physics taught in High School. 
 
 

Key words: Forensic Physics, Ballistics, meaningful learning, investigative activities 
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1- Introdução 

 

 

Atualmente, costuma-se ver com frequência em manchetes de jornais e 

revistas notícias como: "Homem morre baleado depois de troca de tiros com 

policial". Será que com o conhecimento da Física ensinada no Ensino Médio é 

possível auxiliar a resolver uma situação desse tipo? 

Este trabalho tem por objetivo mostrar que é, pois, pode-se relacionar esse fato 

com diversos conteúdos de Mecânica, em especial, o lançamento oblíquo, que aqui 

será abordado. 

Desta forma, por esse ser um tema muito presente no cotidiano dos alunos, foi 

pensado em um projeto para o ensino de Física investigativo e contextualizado com a 

realidade deles, visando obter uma aprendizagem significativa. 

Este  projeto  é  para  ser  desenvolvido  em  uma  escola  com  o  ensino 

majoritariamente por transmissão, pois o objetivo é propor uma sequência de aulas 

diferenciadas e contextualizadas para os alunos que não estão acostumados com 

uma metodologia alternativa à tradicional. 

Durante as atividades, os alunos se colocarão em alguns momentos como  

peritos e por meio dos conceitos da Física poderão contribuir nas soluções de  

algumas situações-problemas que serão propostas para eles. Assim, quando utiliza- 

se a Física com este princípio ela é nomeada de Física Forense, pois passa a ser do  

interesse do poder judiciário, já que ajuda na procura de prováveis suspeitos. 

A  Física  Forense  possui  vários  ramos,  porém,  será  tratado  apenas  da 

Balística, pois é um dos ramos que mais atraem os alunos e que possui um grande 

campo de estudo, que aqui será concentrado no Lançamento oblíquo. 

No capítulo 2, será apresentado uma fundamentação teórica, relacionando as 

ideias dos modelos argumentativos de Toulmin e Lawson, além de relacionar a 

contextualização com a realidade, pois uma não é consequência da outra. 

No capítulo 3, será apresentado uma sequência de 4 aulas, relacionando o  

tema proposto. Nelas estarão todas as informações que um professor que optar por  
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utilizá-las  precisará.  Já  no  capítulo  6,  encontra-se  as  atividades  para  serem 

fornecidas para os alunos em cada uma dessas aulas. 
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2- Fundamentação teórica 

 

Atualmente,  muitos  professores  de  Física  se  utilizam  da  metodologia  

expositiva tradicional de ensino, porém, sabe-se que esta não é a melhor forma de  

se obter uma aprendizagem significativa. Desta maneira, é necessário optar por um  

novo método, no qual o aluno deixe de ser um agente passivo na aprendizagem e  

passe a ser um agente ativo. Para alcançar esse objetivo, é necessário que os  

professores estimulem os estudantes com aulas diversificadas e problematizadoras,  

a  fim  de  que  participem  delas  e  possam  compreender  os  conceitos  físicos  

estudados. 

A  aprendizagem  significativa  tem  por  um  dos  princípios  utilizar-se  dos  

conhecimentos já adquiridos pelos alunos e a partir daí introduzir novos conceitos,  

pois assim é mais fácil obter um entendimento, já que é passado do que se conhece  

para algo novo. 

Entretanto, a aprendizagem mecânica é oposta a significativa, visto que há 

uma  memorização  do  conteúdo,  não  possuindo  significado  nenhum  para  o 

estudante, pois eles estão preocupados apenas em passar nas avaliações e não em 

compreender os conceitos físicos envolvidos. Paulo Freire diz que: 
 
A narração, de que o educador é o sujeito, conduz os educandos à  
memorização  mecânica  do  conteúdo   narrado.   Mais  ainda,  a  
narração  os  transforma  em “vasilhas”,  em  recipientes  a  serem  
“enchidos”   pelo   educador.  Quanto   mais   vá  “enchendo”   os 

recipientes  com  seus “depósitos”,  tanto  melhor  educador  será. 
Quanto  mais  se  deixem  docilmente “encher”,  tanto  melhores 

educandos serão.  (FREIRE, PAULO, 1996) 

 

Com isso, quando há apenas um ensino baseado em respostas fornecidas  

pelo professor ao aluno durante a explicação e do aluno ao professor durante as  

avaliações, fica evidente o carácter mecânico da aprendizagem, na qual o estudante  

não possui espaço para questionamento e apenas aceita o que está sendo passado. 

Assim, uma das formas de se obter uma aprendizagem significativa é utilizar a 

interação social entre alunos - alunos e professor- alunos, pois ela é necessária para 

se concretize um novo conteúdo. 
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Desta   maneira,   este   trabalho   propõe   atividades   problematizadoras  

contextualizadas  baseadas  em  situações  reais  e  com  algumas  perguntas  que  

deverão inicialmente serem discutidas entre os estudantes (podendo assim gerar  

novos questionamentos) e, posteriormente, com a participação de um professor,  

pois como diz Moreira (2005): “Quando o aluno formula uma pergunta relevante,  

apropriada e substantiva, ele utiliza seu conhecimento prévio de maneira não  

arbitrária e não literal, e isso p evidência de aprendizagem significativa”. 

É importante ressaltar que este princípio não exclui momentos de exposição ao 

tema, mas que o educador e o educando mantenham uma postura de diálogo entre 

si. Contudo, o professor precisa entender que ensinar Física não é apenas partir do 

conhecimento prévios dos estudantes, é necessário que eles vejam algum sentido nas 

teorias ensinadas (aprendizagem significativa) e compreendam que a Física é uma 

nova forma de pensar e de falar sobre o mundo. 

Assim, durante as atividades que aqui serão apresentadas, os alunos deverão  

desenvolver um raciocínio hipotético-dedutivo durante a discussão com seus grupos  

e posteriormente explicar seu pensando para todos da turma. Desta forma, ele  

precisa organizar suas ideias e tentar convencer a todos de que está correto, pois de  

acordo com Lemke: 
 
Aprender ciência é aprender a falar ciência, é fazer ciência através de suas 
linguagens. A linguagem científica abraça não apenas o aspecto verbal, mas  
as  práticas  e  processos  científicos,  como  argumentar,  planejar, levantar 
hipóteses, investigar, etc. e, além dessas, conta ainda com a linguagem 
matemática e pictórica (LEMKE, 1997). 

 

Uma das principais características do processo de falar ciência é utilizar-se da  

argumentação,  visto  que,  essa  possui  como  base  o  convencimento  de  quem  

participa da conversa, como Latour e Woolgar ,1997, p. 68 apud De Carvalho, Anna  

Maria  Pessoa;  Sasseron,  Lúcia  Helena, 2015  escrevem: “A  capacidade  de  

persuasão é tal que eles conseguem convencer os outros, não porque estejam eles  

próprios convencidos, mas porque estão seguindo uma orientação coerente de  

interpretação dos dados”. 

Assim,  isto  é  o  que  será  esperado  dos  alunos  através  das  atividades  

investigativas propostas. Além de estarem desenvolvendo o raciocínio hipotético- 

dedutivo para argumentar e questionar, também estarão construindo os conceitos  
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físicos e utilizando valores e linguagens próprias da Físicas. Mas como se estrutura a 

argumentação? 

Os  estudos  de  Toulmin,  possuem  por  objetivo  estudar  a  estrutura  da  

argumentação em diversas disciplinas acadêmicas e científicas para assim descobrir  

os  pontos  positivos  e  negativos  dos  vários  tipos  de  argumentação  que  são  

características  das  diferentes  áreas.  Para  ele,  qualquer  justificativa  de  uma  

afirmativa ou conjunto de afirmações é um argumento para fundar uma alegação. O  

seu modelo baseia-se na ideia de que, se tiver um determinado dado e uma garantia  

de um fato ocorra, então é chega-se à uma conclusão. Ele pode ser melhor  

entendido pelo seguinte esquema: 
 
 
 

Figura 1- Modelo Argumentativo de Toulmin 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: DE CARVALHO, Anna Maria Pessoa; SASSERON, Lúcia Helena. Ensino de Física por  

 investigação, p. 253 

 

Nele, observa-se que também pode ser acrescentado uma refutação e um 

qualificador, que pode servir de ligação entre o dado obtido e a conclusão. 

Toulmin diferencia os argumentos que devem ser utilizados em diferentes 

campos de estudo, assim, uma justificativa utilizada em esclarecimentos históricos 

não são necessariamente os mesmos para esclarecimentos científicos. Com isso, o 

modelo proposto por ele possui a flexibilidade para se adaptar em todos os campos, 

inclusive no ensino de Física. 

De acordo com Lawson - que utiliza o modelo de Toulmin como base para  

amplia-lo e modificá-lo - existe um padrão de pensamentos que guia as descobertas 
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científicas, de forma que elas podem ser vistas como uma produção basicamente 

hipotético-dedutiva. A sua estrutura de pensamento é dada no seguinte modo: 
 
 
 
 
 

Figura 2- Modelo Argumentativo de Lawson 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE:  DE CARVALHO, Anna Maria Pessoa; SASSERON, Lúcia Helena. Ensino de Física por  

 investigação, p. 252 

 

Ela inicia com a conjunção "se" referente a uma hipótese analisada, o termo "e" 

refere-se a um termo que deve ser somado. Já a partir de "então" começa a ser 

formulado as consequências esperadas de sua hipótese, quando utilizado o termo 

"e"  novamente  significa  que  os  resultados  esperados  são  os  mesmo  que  os 

verdadeiros,  entretanto  quando  utilizado  o  termo  "mas"  é  porque  houve  uma 

divergência nos resultados e então há um início ciclo, sendo novamente formulada 

outra hipótese. Assim, o resultado final chega ao colocar a expressão "portanto", 

pois ela finaliza as ideias apresentadas. 

Desse modo, o presente trabalho tem por um dos objetivos estimular o 

carácter argumentativo dos alunos, visto que, como já foi mencionado, aprender 

Ciências é aprender a falar de Ciências (Lemke 1997). Assim, o professor ao 

conduzir o diálogo entre os alunos, deve sempre questionar sobre as hipóteses e o 

caminho que levou a chegar à conclusão da problematização proposta. 

Outro  ponto  muito  importante  para  ser  discutido  é  a  relação  entre  a 

problematização e a contextualização. Este trabalho também possui um carácter 

contextualizado, uma vez que, é utilizado a Física Forense como algo ligado à 

realidade dos estudantes, mas como deve ser pensado uma metodologia que 

pudesse conectar ambos fatores de forma coerente? 
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Antes de responder essa pergunta é essencial diferenciar a Ciência Física e a 

Física escolar, é o que Chevallard comenta: 
 
 
 

Um conteúdo de saber que foi designado como saber a ensinar, sofre a  
partir de então um conjunto de transformações adaptativas que vão torna-lo  
apto para ocupar um lugar entre os objetos de ensino. O “trabalho” que  
transforma  um objeto de  saber a ensinar em  um objeto de ensino é  
denominado Transposição Didática. (CHEVALLARD, 1991, p.39) 

 

Com isso, a Transposição didática consiste na transformação ou adaptação  

que um determinado conteúdo passa, para assim ser ensinado nas salas de aulas. 

Aqui também será utilizada essa Transposição Didática, pois o trabalho do  

perito balístico transpassa os conhecimentos da Física do Ensino Médio, como por  

exemplo desconsiderar a resistência do ar, pois na escola é trabalhado desta forma,  

mas o perito necessariamente deverá considerar esse fator, porque a velocidade  

que a bala sai da arma é enorme e a resistência do ar não poderá ser desprezível.  

Entretanto, para fins didáticos, essa ausência é considerada válida, embora, uma  

das atividades justamente pergunta o que aconteceria se este fator fosse levado em  

consideração. 

É  válido  destacar  aqui  o  que  se  entende  por  contextualização,  muitos 

educadores pensam que contextualizar um conteúdo é apenas relacionar com o 

cotidiano dos alunos ou com exemplos de aplicações da física. Entretanto não é 

assim, é necessário construir estratégias didáticas para preceder a contextualização, 

essa é a função da problematização. 

A problematização baseia-se na elaboração de situações-problema que irão 

conduzir os alunos a aprendizagem, dando-lhes assim um significado. É importante 

destacar que a situação-problema deve realmente propor um problema, no qual o 

aluno tenderá a buscar por soluções. 

Ricardo (2010), comenta que a problematização necessita ter um ponto de 

início e de fim. O esquema abaixo apresenta duas curvas (A e B) propostas por ele e 

mostra como a problematização se relaciona com a realidade. 
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Figura 3- Curvas A e B segundo o modelo de Elio Carlos Ricardo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: RICARDO, Elio Carlos. Problematização e contextualização no ensino de física, p. 43 

 

Na curva A, observa-se que o professor parte da realidade dos estudantes,  

através de exemplos e situações reais, porém, não há um retorno a ela. Desse  

modo, têm-se a visão de que a contextualização é apenas utilizar exemplos do  

cotidiano, que é o que muitos educadores pensam e fazem, entretanto essa é uma  

interpretação errônea da contextualização. É válido destacar também que, esse  

procedimento pode ser feito de forma oposta, a partir de um certo conteúdo o  

professor peça para que os alunos relacionem com alguns exemplos da sua vida  

cotidiana. 

A melhor forma de contextualizar é utilizar a curva B, pois ela parte da 

realidade através da problematização proposta aos alunos, que fazem como que este  

procure por  modelos  e/ou  teorias  que  possam  ajudá-los  a  resolver  este problema, 

para Delizoicov (2001): 
 
 
 

[...] problemas que devem ter o potencial de gerar no aluno a necessidade  
de apropriação de um conhecimento que ele ainda não tem e que ainda não  
foi apresentado pelo professor. É preciso que o problema formulado tenha  
uma significação para o estudante, de modo a conscientizá-lo de que a sua  
solução    exige    um    conhecimento    que,    para    ele,    é    inédito.  
(DELIZOICOV,2001, p.133). 
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É nesse momento que os docentes atuam, sempre com o objetivo de auxiliar a 

entender a situação inicial, introduzindo, juntamente com eles novos modelos e 

terias, através do diálogo. 

Entretanto, é importante destacar que a situação-problema deve fazer algum 

sentido para os alunos, pois se não fizer, eles não terão interesse em pesquisar e 

investigar. Além de não ser algo que tenham nenhuma ideia sobre o assunto, pois 

precisam propor soluções para resolver o problema. 

A  contextualização  se  dará  quando  houver  um  retorno  à  realidade,  

completando esse ciclo, porém com novos olhares e possibilidades. Desta forma,  

fica evidente que, para haver a contextualização deverá ter a realidade como ponto  

de partida e de chegada, além de ter como precedentes a problematização e a  

modelização. Desta forma, o professor alcançará uma participação ativa dos alunos  

e uma aprendizagem significativa, contrariamente à aprendizagem mecânica. 

Com isso, este trabalho propõe a utilização da curva B para contextualizar a  

Física Forense (especificamente a Balística) com o Lançamento Oblíquo, pois as  

atividades que aqui serão apresentadas partem de uma situação real, inclusive de  

uma manchete de jornal, problematiza esse caso através de algumas perguntas e  

juntamente com o professor cria modelos para descrevê-la e entendê-la. A partir daí,  

já com os conhecimentos necessários, volta a manchete de jornal, fornecendo  

alguns  dados  a  mais  para  que  possam  ser  entendidos  também  de  forma  

quantitativa.  Quando  há  essa  ligação,  consegue-se  então  fazer  a  verdadeira  

contextualização. 
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3- Metodologia e atividades propostas 

 

 

O objetivo geral destas atividades investigativas que serão propostas como  

forma de relacionar o ensino de Lançamento Oblíquo com a Balística, é obter uma  

aprendizagem significativa e atrair os alunos com esta metodologia de ensino. 

Para  isso,  serão  utilizados  métodos  diversos  como:  a  problematização, 

análise de manchete de jornal, uso de simuladores e trabalhos em grupo. No início de 

cada aula, o professor distribuirá as atividades para cada aluno, que deverá está 

reunido em um grupo de até 4 pessoas. Quando eles tiverem desenvolvendo suas 

ideias, o professor poderá apenas circular e orientá-los e ao final do tempo proposto, ele 

organizará uma discussão coletiva sobre aquela situação apresentada. Neste 

momento, os alunos terão desfeitos os grupos e se colocarão em um grande grupo 

com todos da turma, inclusive com o professor. 

Estas atividades são para serem desenvolvidas em uma mesma turma do  

Ensino Médio, pois ela possui carácter contínuo. Pensando na realidade de uma  

escola, esse projeto é para ser desenvolvido em apenas 4 aulas, pois sabe-se que o  

conteúdo que deverá ser abordado pelo professor em um bimestre é enorme e, que  

o mesmo possivelmente não terá muito tempo para desenvolver essa metodologia. 

Entretanto, caso tenha disponibilidade para permanecer mais de 4 tempos de 

aulas desenvolvendo esse projeto, será de grande agrado dos alunos. Assim, é 

proposto que seja desenvolvido em uma turma do 1° Ano do Ensino Médio, pois, em 

algumas escolas é quando começam o estudo de Mecânica. 

Vale destacar que, para utilizar essa proposta de ensino, é fundamental que os 

alunos já tenham estudado sobre o Movimento Retilíneo Uniforme e o Movimento 

Retilíneo Uniformemente Variado, pois eles são os pré-requisitos necessários para o 

melhor entendimento. 

É importante mencionar também que, essas atividades são livres para o  

professor que optar por utilizá-las, desta forma, cada um deverá se adaptar à 

realidade de suas turmas. 
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Para começar, na primeira aula professor deverá propor que os alunos  

analisem  a  manchete  de  jornal  e  respondam  as  perguntas.  Nesse  período  o  

professor  deverá  deixar  os  alunos  sozinhos  para  que  expressem  os  seus  

conhecimentos. Para a realização desta atividade é proposto 25 minutos, após esse  

tempo o professor conduzirá uma discussão com todos alunos da turma, nos 25  

minutos finais, comparando cada resposta fornecida e chegando a um ponto em  

comum. 

Na segunda aula, os alunos novamente estarão em grupos (em todas as 

atividades eles se organizarão da mesma maneira) e irão analisar a imagem 

fornecida para responder as perguntas. O professor distribuíra a folha para cada 

aluno do grupo e eles terão 25 minutos para fazer. Após esse tempo, o professor 

recolherá e discutirá as respostas fornecidas por cada aluno. 

Para a terceira aula, será utilizado um simulador de lançamento de projéteis1, o 

professor fornecerá a atividade para os alunos desenvolvam em grupo durante 20 

minutos, posteriormente será verificada os resultados fornecidos pelos alunos e 

então mostrados no simulador. 

Na quarta e última aula, para finalizar este conteúdo, será proposto que seja 

passado um pequeno vídeo2 explicando melhor sobre o que é Balística e como ela 

funciona. O vídeo é nomeado por "Peritos Criminais da Seção de Balística da PC ES" 

e tem duração de 4:54 minutos. 

Como segunda parte desta aula, recomenda-se que deixe disponível um  

tempo de aproximadamente 40 minutos para a realização de uma atividade final  

avaliativa. 

 
 
 
3.1- Primeiro contato com o lançamento oblíquo 
 
 
 

1 Disponível no site da Universidade do Colorado <phet.colorado.edu/sims/projectile-motion/projectile- 

motion_pt_BR.html >, [acesso em 22 de setembro de 2018]. 

2 Disponível em < www.youtube.com/watch?v=PuUmQ9AUXsg>, [acesso em 25 de setembro de  
2018] 

 

https://phet.colorado.edu/sims/projectile-motion/projectile-motion_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/sims/projectile-motion/projectile-motion_pt_BR.html
https://www.youtube.com/watch?v=PuUmQ9AUXsg
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PLANO DE AULA 1 

Colégio: 

Série: 1° Ano do Ensino Médio 

Professor (a): 

Duração: 1 tempo de 50 minutos 

Faixa etária dos alunos: 14 - 16 anos 

CONTEÚDO: Lançamento oblíquo 

OBJETIVO  GERAL:  Analisar  o  movimento  de  lançamento  oblíquo  em  uma 
situação real através de uma manchete de jornal. 

Objetivo específico: Compreender que em um lançamento oblíquo a trajetória é 

parabólica e vários fatores interferem no movimento do projétil. 

Recursos materiais utilizados: Folhas impressas fornecida pelo professor. 

Desenvolvimento: Inicialmente o professor pedirá para que os alunos formem  
grupos de até 4 pessoas, logo após ele fornecerá para cada aluno uma folha com 
a atividade, para ser discutida com o grupo e responder as questões em até 25  
minutos. Logo após conduzirá um debate coletivo dessas mesmas questões nos  

25 minutos finais. 

Avaliação:  A  avaliação  compreenderá  a  participação  dos  alunos  em  cada 
atividade, tanto seu engajamento nas discussões em grupos quanto na discussão  
coletiva. A entrega da atividade proposta será pontuada, correspondendo a 20%  
da nota final. 

 

Para começar, será proposta a atividade I (Apêndice 6.1), as perguntas 

devem serem respondidas de acordo com a manchete de jornal mencionada e 

possuem por objetivo instigar os alunos para responderem o que eles acham, 

discutirem com seu grupo e assim chegarem em uma resposta. 

Após esse período, o professor conduzirá uma discussão coletiva, no qual  

cada um deverá defender a sua ideia - baseando-se nas hipóteses feitas e nos  

argumentos para fundá-las - sobre aquela determinada pergunta. Neste momento o  

professor questionará sobre a veracidade das respostas e eles chegarão juntos à  

uma resposta correta. 

Essa é uma excelente forma de ensino, pois quando tem-se um ensino ativo 

em que os alunos participam da discussão, aprendem muito mais do que quando é 

posto apenas de forma expositiva. 
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Com as questões da atividade, o docente pode aproveitar para explicar sobre a 

trajetória parabólica do projétil, que é referente à pergunta 1, pois muitos devem 

pensar que é retilínea, visto que, em filmes e/ou seriados não fica tão evidente o 

carácter parabólico do movimento. 

Além disso, ele pode falar também sobre a pergunta 2, referente aos fatores  

que interferem no lançamento como: a velocidade, o ângulo e a distância (alguns já  

serão citados pelos alunos nas respostas da atividade).  A pergunta 3 sobre a  

relação da distância entre a vítima e o atirador pode ser discutida em conjunto com a  

2, uma vez que também são uns dos fatores que precisam serem observados antes  

do lançamento. 

É importante lembrar que isso será abordado melhor nas próximas aulas, 

então não precisa entrar em grandes detalhes no momento. 

Já a questão 4, entra nessa proposta de ensino contextualizado, em que os 

alunos colocam-se no lugar do perito criminal e por isto deve pensar como tal. A ideia   

aqui   é   deixar   os   alunos   livres   para   pensarem   e   organizarem   seus 

pensamentos, pois não foi falado muito sobre o tema ainda. 

 
 
 
3.2- Trajetória parabólica 

 
 
 
 

PLANO DE AULA 2 

Colégio: 

Série: 1° Ano do Ensino Médio 

Professor (a): 

Duração: 1 tempo de 50 minutos 

Faixa etária dos alunos: 14 - 16 anos 

CONTEÚDO: Lançamento oblíquo 

OBJETIVO GERAL: Analisar a trajetória parabólica no lançamento oblíquo 
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Objetivo específico: Compreender que o lançamento oblíquo é composto de dois 
movimentos distintos, um em que a velocidade é constante (MRU) e outro em que 

a velocidade se altera (MRUV), desta forma entender que a velocidade é uma  
soma vetorial dos movimentos em x e em y. Além de poder relacionar como o  
perito balístico utiliza-se dessas ideias para analisar uma determinada situação. 

Recursos materiais utilizados: Folhas impressas fornecida pelo professor e 
quadro de giz (opcional) 

Desenvolvimento: Inicialmente o professor pedirá para que os alunos formem  

grupos de até 4 pessoas, logo após ele fornecerá para cada aluno uma folha com  
a atividade, para ser discutida com o grupo e responder as questões, para essa  
etapa será fornecida 25 minutos. Logo após conduzirá um debate coletivo dessas 

mesmas questões, podendo optar por comparar as equações do MRU e do MRUV 

com as do lançamento oblíquo, esta etapa ficará até o fim da aula. 

Avaliação:  A  avaliação  compreenderá  a  participação  dos  alunos  em  cada  
atividade, tanto seu engajamento nas discussões em grupos quanto na discussão  

coletiva. A entrega da atividade proposta também será pontuada, correspondendo 
a 20% da nota final. 

 

A atividade II (Apêndice 6.2), é para ser feita em grupo também, se possível  

no  mesmo  da  atividade  anterior.  O  objetivo  é  deixar  os  alunos  livres  para  

escreverem o que estão observando na imagem fornecida e discutir com os outros  

membros  do  seu  grupo.  Após  esse  período,  o  professor  unirá  as  ideias  dos  

discentes e juntamente com eles chegarão aos principais conceitos do lançamento  

oblíquo. 

Em relação à pergunta 1, sobre o vetor velocidade em x e y, possivelmente os 

estudantes falarão que o vetor velocidade em y no início está para cima, depois ele 

some e posteriormente aparece para baixo. Eles não devem falar de forma tão clara, 

mas com a ajuda do orientador poderão chegar a esse resultado. Já o vetor 

velocidade em x, eles verão que está praticamente constante na imagem, podendo 

algum chegar a falar que ele é constante. 

A partir daí, já terão entendido a principal diferença entre a velocidade em x e  

y, o professor pode ligar à pergunta 2 respondida por eles, referente ao tipo de  

movimento descrito em cada eixo. É interessante que orientador questione sobre  

suas respostas fornecidas na atividade e pergunte qual tipo de movimento estudado 
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anteriormente  que  possuem  essas  características  de  velocidade  constante  e  

variável. Alguns dirão que lembram do MRU ou MRUV, que é a resposta desejável. 

Desta forma, o docente poderá dizer que o lançamento oblíquo é composto  

pela união desses dois movimentos e que as equações para resolver os problemas  

são as mesmas, só que as incógnitas são nomeadas de forma diferente, podendo  

mostrar na imagem fornecida que a posição final em x e y é chamada de alcance  

máximo (dmax) e que a altura máxima está nomeada por Hmax na figura. Neste  

momento, se o educador quiser, poderá fazer no quadro um paralelo entre as  

equações do MU e MUV e chegar nas equações para o lançamento oblíquo,  

lembrando que nesse movimento a aceleração é a própria gravidade. 

Já no 3, que questiona sobre a decomposição do vetor velocidade em cada 

eixo, seria interessante que o professor perguntasse sobre quais equações eles 

obtiveram para a velocidade em x e y de acordo com a decomposição de vetores. 

Alguns grupos possivelmente não chegarão nas equações corretas para vx e vy, 

assim o docente poderá fazer no quadro e chegar nelas. 

Em relação à pergunta 4, sobre como se relaciona o tempo do movimento total 

e o tempo para atingir a altura máxima, vale questionar os discentes sobre a simetria 

da trajetória, alguns já devem ter percebido isso durante a discussão em grupo. O 

educador pode prosseguir dizendo que tempo necessário para que o projétil atinja 

a altura máxima é exatamente a metade do tempo total do movimento. Aproveitando o 

tema, pode ser comentado também sobre o movimento de queda livre após atingir 

essa altura máxima. 

Em  relação  ao  número  5  da  atividade,  perguntando  sobre  os  peritos 

balísticos e a relação com aquelas equações, é interessante que se ouça como os 

estudantes vão relacioná-los e após, o professor pode finalizar comentando que as 

equações mostradas anteriormente servem de base para que os peritos descubram as 

informações necessárias para a investigação, como o tempo que leva desde a hora 

que o projétil é lançado e o momento que atinge o alvo, a velocidade inicial do disparo, 

a altura máxima, dentre outros. 
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É interessante que ele lembre que é uma continuação das aulas e que esse 

passo  da  interpretação  dos  movimentos  é  fundamental  para  utilizar  esses 

conhecimentos na perícia criminal. 

 
 
 
3.3- Trabalhando com o simulador de projéteis 

 
 
 
 

PLANO DE AULA 3 

Colégio: 

Série: 1° Ano do Ensino Médio 

Professor (a): 

Duração: 1 tempo de 50 minutos 

Faixa etária dos alunos: 14 - 16 anos 

CONTEÚDO: Lançamento oblíquo 

OBJETIVO GERAL:  Comparar as trajetórias em um lançamento oblíquo 

Objetivo específico: Compreender as diferenças sofridas pela trajetória ao ser  
alterados a velocidade inicial e/ou ângulo de lançamento. Além de entender o que 
acontece quando inclui a resistência do ar no movimento e o porquê dos peritos  

balísticos tentam reproduzir a trajetória do projétil. 

Recursos  materiais  utilizados:  Folhas  impressas  fornecida  pelo  professor, 
quadro  de  giz (opcional)  e  uso  do  computador  com  projetor  para  exibir  o 
simulador. 

Desenvolvimento: Inicialmente o professor pedirá para que os alunos formem  
grupos de até 4 pessoas, logo após ele fornecerá para cada aluno uma folha com  
a atividade, para ser discutida com o grupo e responder as questões, esta etapa  

não deve ultrapassar os 25 minutos. Logo após, com o auxílio do simulador  

conduzirá uma discussão coletiva, pois em cada questão da atividade serão feitos 
alguns   lançamentos,   relacionando   com   o   que   está   sendo   perguntado.  
Posteriormente,   poderá   perguntar   também   sobre   as   principais   diferenças  
visualizadas em cada lançamento, podendo ser feita ou não um exercício simples 
no quadro de giz, essa última parte ficará até o fim da aula. 

Avaliação:  A  avaliação  compreenderá  a  participação  dos  alunos  em  cada  
atividade, tanto seu engajamento nas discussões em grupos quanto na discussão 
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coletiva. A entrega da atividade proposta também será pontuada, correspondendo a 
20% da nota final. 

 

A  atividade  III  (Apêndice  6.3),  propõe  o  uso  de  um  simulador  para  a 

comparação de diferentes trajetórias, relacionando o ângulo de disparo, velocidade e o 

alcance máximo. 

O docente deverá distribuir a atividade III e deixar os discentes fazendo, após  

o recolhimento, o professor questionará sobre cada resposta. Em relação à pergunta  

1, sobre como se relaciona o ângulo de lançamento e alcance máximo (mantendo a  

velocidade inicial constante), o educador deve ouvir a opinião inicial dos alunos e  

depois utilizar esse simulador para concordar ou refutar as respostas fornecidas  

pelos estudantes. Ele deve falar (ou demonstrar) que ambos fatores relacionam-se  

por seno (2α), desta forma, para atingir o alcance máximo é necessário que o seja  

igual a 45°, pois assim o seno terá seu valor máximo. Utilizando o simulador neste  

caso, obtemos a seguinte imagem: 
 
 
 

Figura 4- Relação entre o ângulo de lançamento e o alcance máximo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Elaborada pela autora (2018) 

 

Na pergunta 2, que pede para ilustrar como seriam as trajetórias de um  

projétil lançado com o mesmo ângulo, após ouvir as opiniões dos alunos, o professor  

deverá utilizar o simulador para mostrar. Desta forma, pode iniciar com um ângulo  

fixo de 80° e realizar disparos com diferentes velocidades de 5,10,15 e 20 m/s  
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(desconsiderando a resistência do ar). A imagem obtida pelo simulador é mostrada  

abaixo. 
 
 
 

Figura 5- Relação entre ângulo e velocidade inicial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Elaborada pela autora (2018) 

 

Ao efetuar os disparos, pode pedir para que algum aluno anote o alcance, a 

altura máxima e o tempo do movimento em cada lançamento, pois esses dados 

aparecem também no simulador. Logo após, pode perguntar aos discentes o que eles 

observam e peça para que comparem com os dados anotados. Desta maneira, a 

questão 1 que ainda solicita que coloque em ordem crescente a velocidade em cada 

disparo também estará respondida. Vale destacar também que termina por 

relacionar todos os fatores, como velocidade, ângulo e alcance. 

Já a questão 3, sobre como a resistência do ar interfere no movimento, o 

professor pode lançar um projétil só que agora considerando a resistência do ar. Ele 

pode fazer isso com mais de ângulo se assim desejar, mas deve deixar claro que só 

irão resolver problemas sem a resistência do ar. 

Agora, o educando já tem um conhecimento suficiente que facilita responder à 

pergunta 4, que questiona sobre como o perito consegue reproduzir as trajetórias 

descritas pelos projéteis para auxiliá-los a chegarem em uma conclusão judicial, o 

professor deverá ouvir e opinar em cada resposta fornecida pelos alunos. 
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É recomendável que o educador explique que os peritos possuem um Kit3  

destinado a verificação da trajetória balística, com capacidade de determinar o  

ângulo do disparo, a direção dos projéteis, permitindo ainda a localização exata  

através de sistema Laser incorporado, facilitando desta forma o registro fotográfico  

da trajetória (semelhante a imagem obtida pelo simulador) e seus ângulos. É desta  

forma que eles utilizam o conhecimento de Física para investigar de onde e quem  

atirou o projétil. 

Se achar válido, ele pode utilizar a resolução de um problema contextualizado  

para que entendam melhor como funcionam ou propor para que os estudantes  

tentem em casa e tragam na próxima aula. Uma possível questão é dada como  

exemplo a seguir. 

 

Exemplo: Com a ajuda de equipamentos, um perito balístico determinou que um  

projétil foi disparado do solo num angulo de 60° com velocidade de 150 m/s. Ele  

deseja saber: 

a) A altura máxima; 
 

b) O Alcance máximo; 
 

c) A velocidade que o projétil estava após 4s de lançamento. 
 
- Ajude-o a descobrir? 

 

Desta maneira, o professor decidirá se irá resolver esse exercício com a 

turma ou não, porém deve comentar que se souber o ângulo de lançamento e a 

velocidade com que o projétil saiu, ele pode calcular todos os itens acima e, é assim 

que um perito atua. 

 
 
 
3.4- Aprendendo mais sobre Balística 
 
 
 
3 Disponível em <http://conecta190.com.br/produtos/coletas%20de%20evid%C3%AAncia>, [Acesso em 30 de  
setembro de 2018]. 

 

http://conecta190.com.br/produtos/coletas%20de%20evid%c3%aancia/
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PLANO DE AULA 4 

Colégio: 

Série: 1° Ano do Ensino Médio 

Professor (a): 

Duração: 1 tempo de 50 minutos 

Faixa etária dos alunos: 14 - 16 anos 

CONTEÚDO: Lançamento oblíquo 

OBJETIVO GERAL: Unir as informações adquiridas para realização da avaliação 

final. 

Objetivo específico: Conseguir relacionar as informações adquiridas com a 
Física Forense. 

Recursos materiais utilizados: Folhas impressas fornecida pelo professor para  

realização da avaliação final, papel milimetrado e computador com data show para 
a exibição do vídeo. 

Desenvolvimento: Inicialmente, o professor exibirá um pequeno vídeo unindo as 

informações  importantes  sobre  a  Balística,  para  esta  etapa 10  minutos  é 
suficiente. Posteriormente, ele entregará para cada aluno uma avaliação que 

poderá ser feita em grupo. 

Avaliação: A avaliação escrita compreenderá a 40% da nota final. 

 

Primeiramente será passado um pequeno vídeo explicando melhor sobre 

como funciona a Balística na prática e posteriormente será aplicado uma atividade 

avaliativa (Apêndice 6.4). Ela consiste em analisar a situação descrita na Atividade I, 

porém, agora que já possuem todo o conhecimento e ferramentas necessárias, 

podem analisá-la quantitativamente. Para isso, devem formar grupos de até 4 alunos 

para se posicionarem como perito balístico e encontrar as informações necessárias, 

porém cada aluno deverá fazer o seu em sua folha. 
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O professor deverá ficar passando nos grupos e orientando-os para conseguir 

resolver  essas  questões.  Ele  também  irá  fornecer  a  cada  grupo  um  papel 

milimetrado para que possam desenhar a trajetória, como foi solicitado. 

Essa última atividade, assim como a participação nas aulas anteriores por 

meio da entrega das atividades, será computada para a nota final de cada aluno. Vale 

destacar que a nota referente a entrega das atividades não será calculada como 

acerto ou erro nas respostas, mas em sua participação justificando o motivo e o seu 

pensando para escrever daquela maneira, assim a atividade IV valerá 40% da nota e as 

anteriores (I, II e III) 20% cada uma, totalizando 100%. 
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4- Considerações finais 

 

Pode-se considerar que, o intuito destas aulas propostas é fugir do ensino 

majoritariamente por transmissão, no qual neste modelo o aluno em sua grande 

maioria adquire uma aprendizagem mecânica e não uma aprendizagem significativa. 

Assim, foi optado por desenvolver um método investigativo, no qual o estudante é 

colocado como agente ativo e participativo nas discussões geradas, com o objetivo de 

conseguir alcançar sua aprendizagem significativa. 

Espera-se também que, após essa sequência de aulas contextualizadas  

sobre Balística e lançamento oblíquo, o aluno tenha entendido que o perito balístico  

se utiliza de princípios da Mecânica Clássica para investigar as situações reais. É  

importante destacar que ele considera a resistência do ar, porém, no contexto do  

Ensino Médio não é necessário considerá-lo. Entretanto, foi proposto na atividade III,  

um lançamento incluindo a resistência do ar, para que eles possam compará-los. 

Assim, durante todas as atividades, o professor deverá questionar os alunos  

no momento da discussão coletiva, pedindo para que eles apresentem hipóteses e  

argumentos - segundo os modelos de Toulmin e/ou Lawson - que fundamentem sua  

ideia. Vale destacar que, cabe ao professor o papel de analisar as argumentações  

dos alunos, pois é ele que está como mediador da discussão. Ainda durante as  

discussões, o educador deverá solicitar para que o aluno tente convencer seus  

colegas de turma, pois segundo Latour e Woolgar ,1997, p. 68 apud De Carvalho,  

Anna Maria Pessoa; Sasseron, Lúcia Helena, 2015 : “A capacidade de persuasão é  

tal que eles conseguem convencer os outros, não porque estejam eles próprios  

convencidos, mas porque estão seguindo uma orientação coerente de interpretação  

dos dados”. 

Cada atividade proposta possui um objetivo particular, a atividade I possui 

como resultado almejado que os discentes após utilizarem o senso crítico com 

respeito a notícia mostrada, sejam capazes de compreender os fatores que, ao 

lançar um projétil devem ser levados em consideração. 
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Já a atividade II, é esperado que, após compreender esses fatores, sejam  

capazes de  entender  que  em  um  movimento  oblíquo  temos  a  união de  dois  

movimentos distintos, um em x (velocidade constante) e outro em y (velocidade  

variável). 

Na atividade III, é usado um simulador de lançamento oblíquo, espera-se que,  

ao analisar as trajetórias e seus respectivos ângulos, os alunos consigam visualizar  

as relações entre eles. É importante que eles tenham compreendido que os peritos  

balísticos tentam criar novamente a trajetória dos projéteis por meio de lasers e  

outros  equipamentos,  pois  ela  é  uma  grande  aliada  para  solucionar  diversas  

situações. 

Como  atividade  final  (IV),  é  esperado  que  os  educandos  já  tenham 

compreendido as principais características do movimento de projéteis, desta forma, foi 

proposto novamente aquela situação da atividade I, porém, agora fornecendo dados 

essenciais para o cálculo, que posteriormente será utilizado para a realização do 

gráfico da trajetória. Também é esperado que após a exibição do vídeo os alunos 

tenham  entendido  como  funciona  o  confronto  balístico,  que  é  utilizado  para 

comparar as estrias da bala com as estrias do cano da arma e assim analisar se uma 

determinada bala foi disparada daquela arma. 

Desse modo, fica claro que a contextualização neste trabalho não foi apenas  

utilizada como forma de exemplo de um determinado conteúdo relacionado com a  

realidade, conforme questiona Ricardo (2010) em seu modelo proposto da curva A.  

Porém, foi tomada como referência a curva B deste mesmo modelo, que seu  

idealizador considera ser a melhor, pois ela parte da realidade do aluno (Atividade I)  

por meio de uma manchete de jornal e a problematiza, posteriormente é necessário  

uma modelização para explicar aquele fato (Atividades II e III) e finalizando volta a  

primeira atividade com as informações necessárias e assim é possível entender  

melhor a realidade (atividade IV). 

Desta forma, essas atividades possuem como resultado geral deixar o ensino de 

Física mais ativo e assim obter uma maior compreensão do tema abordado. É 

importante ressaltar que, elas não foram aplicadas e que é um projeto que em 

trabalhos futuros poderá ser colocado em prática. 
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6- Apêndices 
 
 

6.1- Atividade 1: Primeiro contato com o lançamento oblíquo 

Aluno:________________________________________________________  

Turma:________________________________________________________ 

 
 

Atividade I 
 
 
 

Analise a manchete de jornal abaixo e responda essas questões: 

 

Manchete: "Atirador mata combatente do Estado Islâmico com disparo a 3,5 km de 

distância" (G1 - 23/06/2017). 

 

1- Após o disparo, a bala percorreu uma trajetória retilínea? Como chegaram a essa 

conclusão? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________. 

2- Quais fatores foram necessários levar em consideração para o projétil conseguir 

atingir o alvo? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________. 

 
3- Se a vítima estivesse mais próxima, seria mais fácil de acertar? Por quê? 
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___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________. 

 
4- Como um perito criminal poderia atuar nessa situação? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________. 
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6.2- Atividade 2: Trajetória Parabólica 
 
 
 
II Atividade 

 

Aluno: ______________________________________________________  

Turma:______________________________________________________ 

 

Suponha a seguinte situação: um canhão dispara um projétil com uma velocidade  

V0 a partir de um ângulo alfa, a figura abaixo mostra esse projétil em 5 pontos  

distintos. 
 
Figura 6 - Pontos em uma trajetória parabólica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: https://vamosestudarfisica.com/lancamento-o-que-e-lancamento-obliquo/ 
 
 
 

Analisando a imagem, responda: 

 

1- O que você observa de semelhança ou diferença entre o vetor velocidade em x e  

em y? 

https://vamosestudarfisica.com/lancamento-o-que-e-lancamento-obliquo/
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___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________. 

 
2- Que tipo de movimento é descrito em x? E em y? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________. 

3-  Quais  a  equações  obtemos  para  a  velocidade  em  x  e  em  y  a  partir  da 

decomposição de vetores? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________. 

4- Como se relaciona o tempo para atingir a altura máxima (Hmax) e o tempo da 

duração do movimento? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________. 

5-  Como  você  acha  que  um  perito  balístico  utiliza-se  desses  princípios  para 

solucionar crimes? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________. 
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6.3-   Atividade 3: Trabalhando com o simulador de projéteis 

 

Aluno:________________________________________________________  

Turma:_______________________________________________________ 

 
 

Atividade III 

 

1- A imagem abaixo mostra os pontos A, B e C que foram lançados de uma mesma 

origem, com mesma velocidade inicial e a partir de ângulos diferentes. Como se 

relaciona o ângulo de lançamento e o alcance máximo? Qual deve ser o ângulo de 

lançamento do ponto C? 
 
Figura 7- Alcances A,B e C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: https://vamosestudarfisica.com/altura-maxima-e-alcance-maximo/ 

 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________. 

https://vamosestudarfisica.com/altura-maxima-e-alcance-maximo/
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2- Como seria o novo desenho das trajetórias considerando velocidades iniciais  

diferentes e mesmo ângulo de lançamento? Ilustrando suas ideias, nomeei por A, B  

e C suas trajetórias e coloque em ordem crescente a velocidade em cada uma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- A resistência do ar interfere no movimento? Explique. 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________. 

4- Como você acha que os peritos balísticos conseguem encontrar a trajetória 

percorrida pelo projétil? 

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

__________________________________________________________________. 
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6.4- Atividade 4: Aprendendo mais sobre Balística 

Aluno:_______________________________________________________  

Turma:________________________________________________________ 

 
 

Atividade IV 
 
 
 

Para avaliação final, resolva juntamente com seu grupo a seguinte situação. 

 

''No caso registrado pelo exército canadense no Iraque, a distância foi de 3.500  

metros, e a bala, disparada de um fuzil McMillan Tac-50, atingiu o alvo "em menos  

de dez segundos", de acordo com as informações que o Canadá confirmou ao  

"Globeand Mail". Por isso, Carrilho calcula que a velocidade média da bala neste  

disparo tenha superado a própria velocidade do som, que é de aproximadamente  

340 metros por segundo." 
 
Professor de Física Ronaldo Carrilho em entrevista ao G1, adaptado- em 26/06/17 
 
 
 
1- Considerando essas medidas aproximadas, calcule: 
 
 
 

a) Qual a velocidade em x e y? 



 
 

41 
 
 

b) Qual foi o ângulo do disparo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Quanto tempo levou para atingir o ponto mais alto da trajetória? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Qual foi a altura máxima atingida? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) Desenhe em um papel milimetrado a trajetória percorrida pelo projétil. 


