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RESUMO

A  proposta  desta  dissertação  é  apresentar  o  desenvolvimento  de  um  produto
educacional  para  o  ensino  de  Movimento  Relativo  através  de  programas
desenvolvidos  em  Scratch.  O  produto  consiste  em  uma  sequência  didática,
conduzidas por uma série de perguntas respondidas à medida que os estudantes
exploraram os recursos na simulação em Scratch. No decorrer da dissertação é
apresentada um relato a respeito da legislação vigente do Brasil sobre o uso de
Tecnologias  no  ambiente  escolar.  Também  é  apresentada  uma  breve
fundamentação  teórica  sobre  Movimento  Relativo,  a  plataforma  utilizada  e
Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Esta proposta foi levada para
sala de aula e seus resultados foram discutidos nesta dissertação. Acreditamos que
o produto apresentado pode participar na criação das competências e habilidades
dos alunos. Além de a utilização de um ambiente lúdico, como o Scratch motivou
mais os estudantes, bem como a utilização da sala de informática da escola.  O
presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

Palavras Chave: Ensino de Física, Scratch, TIC, Dissertação de Mestrado.
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ABSTRACT

The purpose of this dissertation is to present the development of  an educational
product for teaching relative motion by using computational programs developed in
Scratch. The product consist of a didactic sequence, driven by a series of questions
answered as students explored the features in Scratch simulation. In the course of
the dissertation, a report is presented regarding the current Brazilian legislation on
the use of technologies in the school environment. It also presents a brief theoretical
basis  on  relative  motion,  the  platform  that  has  been  used:  Information  and
Communication  Technologies.  This  proposal  was  taken to  the classroom and its
results were discussed in this master’s thesis. We believe that the featured product
can be part of the creation of new skills for the students. In addition, to the use of a
playful environment such as Scratch has motivated more students as well as the use
of the school’s computer room. This study was financed in part by the Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance Code
001.

Key words: Physics, Scratch, TIC, Master's Dissertation.
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Introdução

O século XX impôs ao mundo grandes desafios que se estenderam a esse século

e uma de suas principais características é o constante estado de inovação. Uma grande

mudança  percebida  foi  o  desenvolvimento  de  novas  tecnologias  que  favorecem  a

divulgação  de  informações,  a  comunicação  e  sua  disseminação  entre  as   variadas

camadas que compõe a sociedade - econômica, política, jurídica e social. Segundo Thais

Pacievitch,  Doutora  em Educação na Pontifícia  Universidade Católica  do  Paraná,  em

entrevista à revista infoescola: “tecnologia da informação e comunicação (TIC) pode ser

definida como um conjunto de recursos tecnológicos, utilizados de forma integrada, com

um objetivo comum” (Pacievitch, Thaís, 2015, P.1). Nesse sentido, o objetivo é facilitar a

comunicação e o alcance de um alvo em comum.

Seu desenvolvimento alavancou variadas áreas e verificamos sua inserção cada

vez maior  em diversos setores com a justificativa  de facilitação de tarefas,  como por

exemplo: tornou mais ágil a administração das empresas com seus recursos  office, no

desenvolvimento de inúmeros softwares e aplicativos para os mais variados segmentos,

na automação da indústria, na circulação de informações simultaneamente e imediatismo

das comunicações no setor de investimentos, nos mais variados recursos utilizados na

publicidade. Além disso, também na educação, no que concerne ao processo de ensino

aprendizagem e, mais recentemente, nos mecanismos que viabilizaram a  Educação a

Distância.

A  instrumentalização  da  comunicação  e  os  transcursos  decorrentes  em meios

virtuais foi assegurado pela criação e aperfeiçoamento de hardwares e softwares. O fato

de que a internet se popularizou, aumentou o uso das TIC’s em várias áreas. Para esse

trabalho,  nos  interessa  apenas  a  relação  das  TIC’s  com  a  educação.  Junto  a  este

processo de mudanças intensas e constantes, pode ser identificado um forte eixo a inter-

relação do uso de  tecnologias e a educação e existem diversas propostas e correntes de

pensamento relacionadas ao tema. 

Para Edmea dos Santos, professora adjunta da Faculdade de Educação–UERJ

que atua no Programa de Pós-graduação em  Educação, Proped-UERJ e é líder do Grupo

de Pesquisa Docência e Cibercultura - GpDoC - a inserção de artigos tecnológicos como
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prova da “modernização e informatização” (SANTOS, Edméa, 2014 p.14) das unidades

escolares  é  uma  exigência  da  globalização  do  mercado,  da  transnacionalização  do

trabalho e do capital e da midiatização da cultura e não depende mais de uma decisão do

sistema educacional ou do projeto pedagógico de uma unidade escolar individual, mas lhe

é imposto. A integração ao mundo tecnológico lhe é determinada como uma exigência e

seu  processo  ocorre  de  forma  desigual  e  marginal  de  acordo  com  fatores  sociais,

econômicos, políticos e  culturais entre as regiões do planeta e do país, entre os grupos

sociais  e  entre  os  indivíduos.  Restando  ao  sistema  educacional  não  mais  discutir  a

possibilidade da inserção desses artigos, mas, sim como serão utilizados no processo de

ensino aprendizagem.

Luci  Pfeiffer,  médica  psiquiatra  e  psicanalista  da  infância,  representante  da

Sociedade Paranaense de Pediatria, em palestra no I Seminário sobre os efeitos nocivos

do uso excessivo da tecnologia, alega o problema não é a tecnologia, mas o uso que

fazemos dela. “E que faltas ela está cobrindo, a ponto de abafar tudo que é próprio do ser

humano? Que mundo vazio vai ser esse que estamos deixando para nossas crianças e

adolescentes?” (PFEIFFER; MACIEL, 2015) questiona ela.  A professora Maria Helena

Silveira Maciel, do Conselho de Educação do Paraná, no mesmo seminário, assevera que

“ao mesmo tempo em que a tecnologia nos facilita a vida e nos põe em contato com o

mundo todo – como com alguém que more em Paris, por exemplo –  ela também nos

desumaniza” (PFEIFFER; MACIEL, 2015) 

Por ser um tema recente ainda muito discutido, várias pesquisas se desenvolvem 

no sentido  de mostrarem que ora é positiva a inserção, ora negativa. Esse trabalho se 

propõe a demonstrar que apenas o acesso ao uso das tecnologias não é suficiente para 

uma mudança efetiva no processo de ensino aprendizagem, é necessário a moderação e 

orientação por parte de um profissional qualificado na forma como o processo ocorre.

Neste trabalho, propomos a utilização do Scratch como ferramenta para o ensino

de Física. Diversos autores apontaram o Scratch como uma ferramenta para o ensino de

programação.  Sobreira  (TALKIMANI;  SANTOS;  2013),  escrevem:  

"entendemos que o Scratch atende, de forma prática e conceitual o desenvolvimento de

competências  e  de  habilidades  necessárias  para  a  formação  do  cidadão  atuante  no

século  XXI.".  No trabalho em questão,  os  estudantes  foram incentivados  a  utilizarem

pensamento crítico na análise de diversas mídias. Elas escrevem ainda: 
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O  incentivo  ao  pensamento  criativo  e  a  curiosidade  na  busca  de  soluções

inovadoras para  problemas inesperados exigem uma atuação que  requer  uma

postura autônoma, proativa, crítica, reflexiva, colaborativa, inclusiva e construtiva,

uma vez que o mero consumo de conteúdos e programas já não é mais suficiente

nesta sociedade. É preciso mais: transformar, remixar, criar, enfim, protagonizar

no dia a dia fazendo a diferença. 

Oliveira (et al., 2014) utilizaram o Scratch em uma das etapas de uma atividade

realizada com alunos do Ensino Fundamental  (9º  ano),  com o objetivo  de ensiná-los

conceitos básicos de Ciência da Computação, como a compreensão de algorítmos. Silva

(et al., 2018) apresentam um trabalho para turmas do 5º ano do Ensino Fundamental. É

importante  ressaltar  como  tem  crescido  a  quantidade  de  trabalhos  nacionais  que

utilizaram, ou citaram, o uso do Scratch. Entretanto, vê-se poucos trabalhos que utilizem

esta ferramenta no ensino de Física. 

Assim como,  Junior  (CARDOSO,  OLIVEIRA,  2015),  utilizamos o  Scratch  como

ferramenta para  o ensino  de um tópico de Física,  no  Ensino Médio.  Verificamos sua

eficácia,  bem  como  disponibilizamos,  neste  trabalho,  os  links  para  as  simulações

utilizadas e os questionários utilizados. É importante que o professor passe algum tempo

para se familiarizar com a plataforma e sua linguagem, mas como o foco não é ensino de

programação,  o  professor  pode  optar  por  ocultar  essa  parte,  se  assim  desejar.

Encorajamos, no entando, o professor a usar o ensino da linguagem como um bônus em

suas aulas.

No capítulo 1 desta dissertação serão descritas a leis de nosso país, com respeito

ao uso de Tecnologias de Informação e Comunicação – TIC´s. Em seguida, no capítulo 2,

uma  breve  explanação  do  tópico  de  Física  escolhido  –  movimento  relativo  –  e  a

apresentação  do  Scratch.  No  capítulo  3  é  apresentado  o  produto  educacional,  e  em

seguida,  no  capítulo  4,  sua  aplicação  e  a  análise  dos  resultados.  Por  fim  minhas

considerações finais. 
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Capítulo 1

 As TICs e o Contexto Político Jurídico Brasileiro 

Signatário e membro fundador da Organização das Nações Unidas (ONU), o Brasil

vem acompanhando o entendimento da mesma sobre diversos assuntos. Em Junho de

2011, a ONU através do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, aprovou

uma resolução não vinculativa  que condena os países que intencionalmente  tiram ou

interrompem o acesso à internet dos seus cidadãos, ou seja, agora, privar alguém de ter

acesso à internet é uma violação dos direitos humanos.

No ano de 2016 o plenário do Senado abriu a primeira sessão de discussão sobre

Projeto  de emenda constitucional  -  PEC 06/2011 que acrescenta o acesso a internet

como  direito  social.  “A  inclusão  desse  novo  direito  em  nossa  Constituição  Federal

contribuirá  decisivamente  para  a  superação  das  desigualdades  brasileiras  e  dará  um

amplo horizonte de oportunidades aos nossos cidadãos hoje inexoravelmente excluídos

de um futuro melhor”, afirmou o ex-senador Rodrigo Rollemberg (FRANCO, VILAR, 2015)

- um de seus relatores -  ao apresentar a proposta. “A elevação do direito de acesso à

internet ao patamar constitucional terá o condão de exigir o estabelecimento, pelo Estado

brasileiro,  de  políticas  públicas  que  minorem  ou  eliminem  a  exclusão  digital  que

marginaliza  um contingente  significativo  da  população”,  considerou  a  relatora  Ângela

Portela no voto favorável (BRASIL,PEC nº 06 de 2011) Mas, a relação jurídico político da

Educação, as Tecnologias de Informação e Comunicação e o Estado brasileiro vem de

tempos anteriores.

Verdade  é  que  no  cenário  político-jurídico  brasileiro  concernente  ao  uso  de

tecnologias  e  sua  inserção  na  educação  temos  princípios  basilares  e  diretrizes  que

sinalizam a um uso cada vez maior da tecnologia,  principalmente no que se refere a

formação de e dos professores. A educação a distância é especialmente direcionada aos

cursos de licenciaturas no Plano Nacional de Educação desde o ano de 1996. 

A Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96 (LDB), que estabelece as diretrizes e

bases da educação nacional responsável por regulamentar a estrutura e o funcionamento

do sistema de educação do país, definiu como objetivos a ser atingido no seu artigo 35
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“A” projetos e atividades online como conteúdos, metodologias e formas de avaliação. No

artigo 80, regulamenta o ensino a distância no país e cria incentivos tributários a sua

manutenção  (BRASIL/96).  

A  LEI  No 10.172,  DE 9  DE JANEIRO DE 2001  aprovou  o  Plano  Nacional  de

Educação - PNE com duração de dez anos.e com base nele a cada decênio os Estados,

o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar planos correspondentes e também

estipulou que o Sistema Nacional  de Avaliação que deve estabelecer os mecanismos

necessários ao acompanhamento das metas constantes do Plano Nacional de Educação

e uma de suas diretrizes é: 

“...  deve-se  assegurar  a  melhoria  da  infra-estrutura  física  das

escolas, generalizando inclusive as condições para a utilização das

tecnologias educacionais em multimídia, contemplando-se desde a

construção  física,  com  adaptações  adequadas  a  portadores  de

necessidades  especiais,  até  os  espaços  especializados  de

atividades artístico-culturais, esportivas, recreativas e a adequação

de equipamentos.” (BRASIL/2001)

Além  dessa  diretriz,  o  PNE  estabelece  um  capítulo  destinado  a  tecnologias

educacionais e educação à distância. Em sua fundamentação observa nas tecnologias e

na educação a distância um possível meio para sanar déficits educativos e desigualdades

regionais, prevê também que o uso das tecnologias “constituem hoje um instrumento de

enorme potencial para o enriquecimento curricular e a melhoria da qualidade do ensino

presencial”  e  que  “é  fundamental  equipar  as  escolas  com  multimeios,  capacitar  os

professores para utilizá-los, especialmente na Escola Normal, nos cursos de Pedagogia e

nas Licenciaturas,  e  integrar  a  informática na formação regular  dos alunos”  (BRASIL,

Plano  nacional  da  educação.P.37)  além de  assumir  que  a  formação  continuada  dos

professores  merece  especial   importância,  em  decorrência  do  avanço  científico  e

tecnológico  e  de  exigência  de  um  nível  de  conhecimentos  sempre  mais  amplos  e

profundos na  sociedade moderna. Estabelecendo como um princípio que os cursos de

formação dos profissionais da educação e sua valorização deverão dominar as novas

tecnologias  de  comunicação  e  da  informação  e  ter  capacidade  para  integrá-las  ao

magistério.  

A  Universidade  Federal  de  Santa  Maria,  na  sua  3º  edição  do  Congresso
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Internacional  de  Direito  e  contemporaneidade  em  parceria  com  o  V  congresso

Iberoamericano de Investigadores e docentes de Direito e Informática no ano de 2015

lançou  artigo  “O  direito  fundamental  implícito  de  acesso  às  novas  tecnologias  de

informação e comunicação” escrito pelo Doutorando em Ciências Político-Jurídicas da

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.  João Hélio Ferreira Pes (PES, João

Hélio Ferreira,  2015. P.9) em que defende: “Além disso, o direito de acesso às novas

tecnologias da informação e comunicação  atende o requisito de caracterização como

direito fundamental por ser um direito que  exerce uma função social. Um direito, para ser

definido  como  fundamental,  além  de  ser   considerado  essencial  para  o  respeito  à

dignidade humana, deve cumprir uma função social.  Nesse sentido, é óbvio que esse

direito se reveste de essencialidade e significância  tanto para o Estado como para a

sociedade.” Nesse sentido, observamos que existem políticas públicas brasileiras que na

teoria se voltam a esse tema como por exemplo o Programa Nacional  de Tecnologia

Educacional (ProInfo).

De acordo com o portal  do MEC, ProInfo é  um programa educacional  com o

objetivo  de  promover  o  uso  pedagógico  da informática  na  rede  pública  de educação

básica  e  foi  criado  pelo  Ministério  da  Educação,  em 1997,  para  promover  o  uso  da

tecnologia  como  ferramenta  de  enriquecimento  pedagógico  no  ensino  público

fundamental  e  médio e levar  às escolas computadores,  recursos digitais  e  conteúdos

educacionais (PROINFO).  Em  contrapartida,  estados,  Distrito  Federal  e  municípios

deveriam  garantir  a  estrutura  adequada  para  receber  os  laboratórios  e  capacitar  os

educadores para uso das máquinas e tecnologias. Entretanto, ficou estagnado por muitos

anos e somente à partir de 12 de dezembro de 2007, mediante a criação do Decreto n°

6.300, foi  reestruturado e passou a ter o objetivo de promover o uso  pedagógico das

tecnologias de informação e comunicação nas redes públicas de educação básica, como

informa a própria página do programa (PROINFO).  Angela Carrancho da Silva em seu

artigo “Educação e tecnologia: entre o discurso e a prática” em análise sobre esse mesmo

programa conclui que:  “As políticas públicas de informatização do cotidiano escolar não

atingiram suas metas, os programas de erradicação do analfabetismo ainda enfrentam o

desafio de 14 milhões de analfabetos, o programa de formação de professores, assim

como as ações de formação continuada da categoria, também não têm contribuído para

garantir tanto a qualidade de ensino quanto uma carreira atraente para jovens deste início

de século.” (CARRANCHO,Angela.2010.P.548)  
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Como política de Estado mais recente, nesse sentido observa-se a Base Nacional

Comum Curricular (BNCC), homologada em vinte de dezembro de 2017, pelo Ministério

da Educação, que é um documento que visa nortear o que é ensinado nas escolas do

Brasil inteiro, englobando todas as fases da educação básica, desde a Educação Infantil

até o final  do Ensino Médio. Trata-se de uma espécie de referência dos objetivos de

aprendizagem de cada uma das etapas de sua formação e a nova versão da base prevê

que  os  estudantes  devem,  ao  longo  da  educação  básica,  desenvolver  competências

cognitivas  e  socioemocionais  para  sua  formação.  Entre  as  10  competências  gerais

determinadas pela BNCC e consideradas fundamentais para os estudantes a de nº 5

estabelece que o estudante deve: “Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de

informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas

práticas  sociais  (incluindo  as  escolares)  para  se  comunicar,  acessar  e  disseminar

informações,  produzir  conhecimentos,  resolver  problemas  e  exercer  protagonismo  e

autoria na vida pessoal e coletiva.” (BRASIL,LDB.1996)  

O objetivo a ser alcançado em relação às competências estudantis é claro, porém,

verificaremos abaixo que de acordo com pesquisa recente os meios para alcançá-lo não

estão em consonância com o mesmo. Tornando quase inviável que o professor consiga

efetivamente  estimular  o  estudante  nesse  sentido.  Obscurecendo  o  panorama  das

habilidades que efetivamente serão desenvolvidas por esses jovens e consequentemente

sua inserção em uma sociedade cada vez mais tecnológica.

1.1 Panorama do acesso às TICs nas escolas públicas brasileiras

Na teoria,  na  assinatura  de  tratados  e  acordos,  observamos que  o  Estado  se

compromete a inserir  na educação pública cada vez mais recursos que facilitariam a

inserção  do  cidadão  em  formação  nos  meios  necessários  para  seu  pleno

desenvolvimento. Nesse sentido observamos um constante direcionamento das políticas

públicas no sentido de informatizar e modernizar o sistema de educação. Porém, para

além das políticas, verifica-se na prática que se o objetivo é inserir o estudante em um

projeto  de  reflexão  e  ação,  utilizando  de  forma  significativa  as  TICs,  desenvolvendo

habilidades que permitam o controle das tecnologias e de seus efeitos e apropriar-se dos

processos desenvolvendo habilidades que permitam o controle das tecnologias e de seus

efeitos, o sistema educacional brasileiro está longe do ideal. 
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A começar pela estrutura física e operacional. Estudos realizados pelo Núcleo de

informação  e  coordenação  do  ponto  BR  no  Brasil,  através  do  departamento  Centro

Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação - CETIC.BR

mostra que em 2016, 72% das unidades escolares (UE) municipais urbanas e 87% das

UEs estaduais urbanas possuíam um laboratório de informática (CETIC/TIC Educação

2016). Quando verificadas as estatísticas em relação às regiões, observamos a grande

disparidade nas relações das UEs com as TICs, enquanto na região Nordeste apenas

53%  das  unidades  possuíam  um  laboratório  de  informática  na  região  Sul,  a  mais

desenvolvida, temos um percentual de 87% das UEs em área urbana sendo atendidas por

esse serviço.  Desse  percentual  na  região  nordeste,  10% apesar  de  ter  uma sala  de

informática  não  possuía  computador  ou  computador  em  funcionamento,  59%  dos

laboratórios de informática que existem não possuem acesso a internet e por fim apenas

27% dos alunos tinham acesso a essa sala de recursos (CETIC/TIC Educação 2016). Ou

seja, apenas metade das UE urbanas possuíam um local específico para a relação dos

alunos com as TICs, mais da metade desses espaços não possuíam acesso a internet e

apenas  pouco  menos  de  um  terço  dos  alunos  chegaram  efetivamente  a  usufruí-las.

Nas UE’s urbanas da região Sul o prognóstico é um pouco melhor, 87% possuem

laboratório  de  informática  e  100%  desses  laboratórios  possuíam  computador  ou

computador em funcionamento, 17% desses laboratórios apenas não possuíam acesso a

internet, e nas escolas que possuíam sala de informática e acesso a internet 79% dos

alunos chegaram a usufruir efetivamente do serviço. No Sudeste 79 % das UEs urbanas

possuem laboratório de informática, 25% dos laboratórios não possuem acesso a internet

e 68% das UEs utilizam com efetividade o laboratório (CETIC/TIC Educação 2016). 

Quando  o  assunto  é  a  velocidade  da  internet  que  está  disponível,  nos

confrontamos com outra realidade que demonstra o quão incipiente é o panorama de

relação  da  educação  pública  brasileira  com  as  TICs.  Sabendo-se  que  não  basta  a

existência do laboratório, é preciso que o mesmo seja funcional, inclusive com acesso à

rede de informações. Quanto a isso, observa-se que de forma geral 30% das unidades

escolares não sabem sequer informar a velocidade da internet que possuem, 6% de todas

as UEs que possuem acesso a internet tem até 999 kbps de velocidade, 11% possuem

até 1 mbps, 16% até 2 mbps, 12% de 3 a 4 mbps, 9% de 5 a 8 mbps, 10% de 9 a 10

mbps, 3% de 11 até  20 mbps, 1% de 21 a 50 Mbps e 2% acima de 51 Mbps (CETIC/TIC

Educação 2016) Esses dados se referem a principal conexão a internet, que pode não
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necessariamente ser a que abastece o laboratório de informática. A lentidão da internet

fica  ainda  mais  visível  quando  verificado  que  de  acordo  com  Agência  Nacional  de

Telecomunicações (Anatel),  as  empresas devem fornecer  ao  menos 40% da taxa de

transmissão instantânea,  ou seja,  uma escola abastecida por  10 mbps de velocidade

deve, na prática, receber algo em torno de 4 Mbps de velocidade instantânea.  

Outro dado analisado diz respeito a insuficiência de investimentos governamentais

em  relação  às  TICs,  que  acaba  por  disponibilizar  acesso  aos  estudantes  do  ensino

básico, porém, nos anos finais de ensino, em contato com  tecnologias obsoletas em

relação às praticadas no mercado. Em parte dos estados na América do Norte e alguns

países europeus já se observa o abandono das letras cursivas e alfabetização através de

tecnologia smart, procedimento que vem sendo adaptado por alguns colégios brasileiros

referência em sua atuação como é o caso do Colégio Santa Amália, no bairro Saúde em

São Paulo, dos alunos da Educação Infantil do Colégio Israelita Brasileira em Porto Alegre

e do Santo Inácio no Rio de Janeiro, onde não se abandonou completamente o uso da

escrita cursiva,  mas,  se utiliza  tablets e  ipads na alfabetização infantil.  Enquanto isso

apenas 33% das UEs possuem algum  tablet e geralmente ele está direcionado ao uso

pelo professor. Porém quando observado esse mesmo dado em relação a dependência

administrativa público municipal (anos iniciais do ensino básico) ele cai para 10% (CETIC

Educação.2016 ).

 Outro fator a ser analisado é a disponibilidade de conteúdos a serem acessados

pelos  estudantes  fora  do  ambiente  acadêmico  no  ensino  básico  (compreende  o

fundamental e médio) a rede privada de ensino confessional Adventista que contempla

desde o ensino básico ao superior possui uma plataforma de ensino digital interativa para

complementar a educação do estudante quando no ambiente doméstico para todos os

segmentos e organizados de forma didática com relação a idade de cada estudante com

conteúdos  relacionados  e  direcionados.  Enquanto  isso  apenas  8%  de  todas  as  UEs

disponibilizam algum tipo  de  plataforma  ou  ambiente  virtual  de  aprendizagem,  índice

baixíssimo que se agrava pelo desconhecimento dos pais  ou responsáveis sobre tais

recursos. Enquanto colégios referências na educação inserem o uso de novas tecnologias

desde a alfabetização,  os  estudantes  do ensino  público  raramente  tem acesso direto

através da UE e quando tem estão em posse de aparelhos com tecnologia ultrapassada.

Apenas 20% das escolas públicas possui um professor de informática e 19% possuem um

monitor no laboratório (CETIC/TIC Educação 2016). 
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A despeito de termos como meta no sistema público de ensino a inserção de novas

tecnologias como forma de inclusão de novos conhecimentos e parte do processo de

ensino aprendizagem os desafios para a implementação das TICs no sistema público de

ensino  são  inúmeras,  aparelhos  com  tecnologia  ultrapassada,  internet   com  baixa

velocidade,  falta  de  profissionais  destinados  especificamente  a  alfabetização  digital,

professores que não dominam o uso de tecnologias entre outros fatores que colocam o

Brasil  na retaguarda do ensino na 60º  posição em ranking mundial  de acordo com a

Organização  para  Cooperação  e  Desenvolvimento  Econômico   (OCDE)

(PALHARES,Isabela.2015).

 

1.2 O ensino de Física e as TICs 

As ciências exatas se caracterizam por serem aquelas  que têm a Matemática, a

Química e a Física como peças fundamentais dos seus estudos. Em pesquisa realizada

pelo Observatório Ibero-americano de Ciência, Tecnologia e Sociedade Ryct/Cyted, entre

2008 e 2010, compilada pelo argentino Carmelo Polino, denominada “Los estudiantes y la

ciência” em que participaram os jovens do ensino médio ou secundário, realizada com a

finalidade de investigar a relação dos mesmos com as ciências em instituições de ensino

públicas  e  particulares  nas  capitais  Assunção,  São  Paulo,  Buenos  Aires,  Lima,

Montevidéu, Bogotá e Madri, apenas 2,7 % dos jovens demonstraram ter interesse em

seguir uma carreira em alguma área das ciências exatas (POLINO, 2010. P.43). Esse

dado preocupante demonstra um fenômeno mundial sobre o qual se debruçam alguns

estudiosos,  uma  pseudo  dificuldade  dos  estudantes  em  relação  às  ciências  exatas.

Vemos  ainda  outras  pesquisas  facciosas  que  tentaram  demonstrar  que  as  meninas

possuem maiores dificuldades do que meninos na compreensão das ciências, ignorando

os fatores históricos-sociais que estimulam atividades lógico matemáticas desde cedo aos

meninos em detrimento  de sua ausência  ao sexo  feminino.  Essas proposições foram

refutadas  por  estudos  sérios  que  apresentam  alguns  componentes  para  esse  fato

observado pela pesquisa, como é o caso Autores como José Goldemberg, Doutor em

Ciências Físicas pela Universidade de São Paulo - da qual foi reitor-  e atual presidente da

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP em seu artigo o

repensar da educação no Brasil (GOLDEMBERG, José, 1993), em que apresenta como

fatores  reais  para  uma  necessidade  de  repensar  a  educação  entre  outros  fatores,
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deficiências no sistema educacional brasileiro, dificuldade de criar uma imagem mental

dinâmica associada aos conteúdos que estão sendo ministrados relacionados a ausência

de uma base forte no ensino fundamental e médio, aprovação automática, ignorando a

capacidade do estudante de compreender os conteúdos que serão ministrados a seguir e

ausência de assimilação dos anteriores, falta de qualificação de alguns profissionais. De

acordo com o Ministério da Educação e Cultura - MEC, em 2005, 15% dos professores

ativos  de  física  no  ensino  médio  careciam  de  formação  específica  na  área  -  o  que

acarreta uma qualidade de ensino deficiente e por vezes a evasão escolar.(LIMA, 2013

p.28) Além do uso de uma linguagem pelos professores distante dos alunos e ausência

de envolvimento afetivo do estudante com o conteúdo ministrado,  fazendo o estudante

questionar a real importância de aprender sobre ele.         

Apesar  do  panorama  desestimulante  que  observamos  quanto  a  efetividade  da

inserção das TIC’s pelo Estado brasileiro é importante observar que grande parte desses

jovens não estão afastados da tecnologia e nem de sua influência. Relatório da  Global

System for Mobile Communications -  GSMA apresenta o Brasil  como país da américa

latina com mais smartphones conectados à internet. Somente entre Julho e setembro de

2017, foram feitas cerca de 171.258 milhões de conexões à internet sem fio através de

smartphones. A 29ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da Informação

nas  Empresas,  realizada  pela  Fundação  Getúlio  Vargas  de  São  Paulo  (MEIRELLES,

2018),  divulgada  dia  19  de  abril  de  2018  mostra  que  o  Brasil  possuía  mais  de  um

smartphone ativo por brasileiro, enquanto isso, outra pesquisa da área, realizada pela

empresa  Deloitte, mostrou  que  em  2013  apenas  29%  dos  brasileiros  possuíam

smartphones (Deloitte  2018).  No  final  de  2016,  o  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e

Estatísticas (IBGE.PNAD 2016) divulgou pesquisa na qual apontava existir ao menos um

celular  por  domicílio,  enquanto 66 por  cento dos domicílios não possuíam tratamento

adequado de esgotamento sanitário. Pesquisa realizada pela  TIC Kids online em 2015,

(CETIC Kids online Brasil 2015) mostrou que 85% dos jovens com idade entre 9 a 17

anos  acessaram a internet através de seus smartphones, 68% deles acessam a internet

no ambiente escolar,  80% afirma realizar trabalhos escolares e pesquisas na internet,

79% declarou que usou o celular para acessar redes sociais. Quando vistos esses dados,

observamos que se por um lado o acesso a tecnologia é uma realidade fática para o

brasileiro, inclusive os jovens, por outro lado, a disponibilidade do acesso puro e simples

da tecnologia não é sinônimo de modernização do ensino. 
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A simples introdução da tecnologia não muda a metodologia utilizada nas salas, e

por  vezes  o  que  se  observa  são  estudantes  buscando  apenas  respostas  a

questionamentos feitos pelos professores, sem nenhum senso crítico, sem conhecimento

de  como  buscar  adequadamente  as  informações,  sobre  quais  sites são  confiáveis  e

apresentam informações  condizentes  com a  realidade.   A  tecnologia  por  si  só   não

constrói nada, ela é uma ferramenta. A diferença da introdução da tecnologia como uma

metodologia de ensino no processo ensino-aprendizagem decorre de estar inserida em

um projeto de reflexão-ação em que se busca ensinar a desenvolver habilidades cuja

finalidade são o controle da tecnologias e seus efeitos viabilizando a formação intelectual

e emocional do cidadão como proposto na Lei de diretrizes e bases/96. 

Essa realidade da disponibilidade do acesso a tecnologia impõe desafios a escolas

e professores. O uso das tecnologias pode ser um aliado proveitoso no estudo interativo

do conteúdos ou um vilão,  dependendo de como o profissional  da  área de ensino  o

encare. Se por um lado, quando controlado e direcionado o uso das TIC’s trabalhe a favor

do  processo  de  ensino  aprendizagem,  com  o  uso  de  vídeos,  animações,  objetos

educacionais digitais, imagens e infográficos visando permitir que o aluno desenvolva seu

próprio raciocínio a respeito do conteúdo, por outro ele pode ser o principal objeto de

distração e desinformação devido a enormidade de informações errôneas disponíveis na

rede, como os diversos sites disseminadores de fake news. Se faz necessário que esses

estudante seja orientado sobre como encontrar a informação desejada de forma segura e

à partir de fontes confiáveis de pesquisa, ou pelo menos como verificar sua veracidade.  

Nas escolas públicas, em geral, são poucos os conteúdos ministrados com auxílio

das  TIC’s  no  programa.  Observa-se  mais  esse  fato  em  escolas  técnicas.  Contudo,

projetos desenvolvidos nesse sentido demonstram efetividade e resultados palpáveis de

significativa  melhoria  na  aprendizagem dos  conteúdos  ministrados  com o  auxílio  das

TIC’s. Paulo Márcio dos Santos Maia em sua dissertação apresentada ao programa de

Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina (Maia, Paulo Marcio dos S.,

2003) demonstra em uma tabela nítido aproveitamento do conteúdo de Física por parte

dos estudantes que foram apresentados a ele com a inserção de TIC’s em detrimento de

outros que aprenderam de forma tradicional (quadro e giz). Com uma variação na média

final de até cinco pontos. Seu objetivo era propor um uso alternativo para os laboratórios

de informática, subsidiados  pelo ProInfo, para o ensino de Física no primeiro ano do

12



ensino médio para  as escolas da rede estadual em Minas Gerais com realce à região da

Grande  BH  –  zona  metropolitana  urbana  de  Belo  Horizonte  ministrando  o  conteúdo

lançamento  oblíquo  com  auxílio  dos  recursos  do  laboratório  de  informática.  Após  o

projeto, o autor concluiu que há possibilidade de implementar o ensino do conteúdo com

êxito  em  seus  próximos  anos  e  até  mesmo  de  outros  professores  que  estejam

interessados em ampliar o conhecimento de seus alunos.

Outro projeto que logrou êxito, foi o de Marcelo Antonio Pires e Eliane Angela Veit,

relatados no artigo Tecnologias de Informação e Comunicação (PIRES, e VEIT,  2006

p.245) para ampliar e motivar o aprendizado de Física no Ensino Médio, onde descrevem

uma experiência em que foram introduzidas TIC’s no ensino de física em nível médio, na

apresentação do conteúdo gravitação e temas afins e em sua avaliação relatam que

conseguiram viabilizar a proposta de proposta de aumentar virtualmente a carga horária

de  Física,  propiciando  uma  extensão  da  sala  de  aula.  Em  uma  rápida  pesquisa  na

plataforma Google acadêmico com as tag’s ensino de física e TIC’s observamos outras

teses e projetos que mostram que o uso de tecnologias quando direcionados possuem

resultados positivos na compreensão dos conteúdos de Física e não foi diferente nesse

trabalho. O estudo interativo de conteúdos, tornando-os mais atraentes e fazendo com

que o  aluno  adote  uma postura  mais  participativa.  Quando  moderado  e  orientado,  o

estudo aliado às tecnologias no ensino das ciências exatas tem como objetivo a formação

de  estudantes  qualificados  para  a  produção  de  novos  conhecimentos  que  visam

incrementar  o  diálogo  dos  campos  da  educação,  da  ciência  e  da  tecnologia  com  a

sociedade e induzir o desenvolvimento de novas ações e estratégias científicas, além do

pleno entendimento do conteúdo ministrado.

No próximo capítulo apresentaremos o Scratch, plataforma utilizada na confecção

e aplicação do produto educacional desta dissertação. Também uma breve apresentação

do tema de Física abordado no produto.
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Capítulo 2 

Movimento Relativo e o Scratch

2.1 Movimento Relativo

O  tema  escolhido  para  o  projeto  foi  movimento  relativo  e,  para  tanto,  foram

desenvolvidos  três  simulações  em Scratch.  No  ano  de  2012,  o  Currículo  Mínimo  do

Estado do Rio de Janeiro sofreu uma alteração com a implementação de tópicos de Física

Moderna e Moderna e Contemporânea. Tradicionalmente os conteúdos são ensinados,

começando pela Cinemática,  com a descrição e definição do movimento.  Mas com o

desafio de ensinar Relatividade aos estudantes do primeiro ano do Ensino Médio, muitos

professores da rede pública precisaram revisar seus conceitos fundamentais.

Movimento relativo é um tópico de Cinemática Vetorial. Por sua vez, a Cinemática

Vetorial é parte da Mecânica, responsável pelo estudo dos Movimentos. Basicamente a

Mecânica  é  dividida  em cinemática,  estática  e  dinâmica.  A Cinemática  é  o  subtópico

responsável  pela  definição  das  grandezas  fundamentais  do  movimento,  a  saber:

deslocamento, intervalo de tempo, velocidade e aceleração.

Movimento  Relativo  é  um  tópico  essencial  para  compreensão  da  relatividade

restrita, descrita por Einstein. Movimento e repouso são dois assuntos muito discutidos

tanto  por  Galileu,  quanto  por  Einstein.  Para  que  haja  discussão  do  movimento  é

necessário que sejamos capazes de descrever mudanças e gravá-las. Para descrever o

movimento do centro de uma esfera que cai do alto de um prédio ou o movimento de um

ponto da roda do automóvel enquanto trafega numa estrada  precisa-se definir um ponto

de referência sob o qual, o movimento ocorre. Nesse sentido, só existe movimento se for

com relação a alguém ou a alguma coisa. Este ponto de referência é definido como a

origem do referencial. Referencial são um conjuntos de coordenadas que são utilizadas

para medir grandezas como posição, velocidade, aceleração, etc.

Esta é uma ideia central do movimento relativo, um objeto pode estar em repouso

com relação a um referencial, e em movimento com relação a outro, por exemplo, uma

pessoa deitada em uma cama, num quarto, descansando, pode não saber que está se

14



movendo a 170.000 km/h, com relação ao Sol (figura 2.1), apesar de estar em repouso

com relação à sua cama. No cotidiano das pessoas, não é percebido que temos um

referencial  preferencial.  Quando  dizemos  que  um  carro  está  a  100  km/h,  fica

subentendido que ele tem essa velocidade com relação à pista, ou à estrada.

Figura 2.1: Uma pessoa com velocidade nula na Terra, tem velocidade de 30 km/s em relação ao Sol.

(HEWITT, Paul G. - Física Conceitual, 2015)

2.1.1 Velocidade.

Antes de Galileu,  o movimento  era conhecido definido apenas como “lento”  ou

“rápido”. Historicamente o crédito do primeiro a medir e definir a velocidade usando os

conceitos  de  deslocamento  e  intervalo  de  tempo  decorrido.  Ele  define  a  velocidade

escalar como a  distância percorrida por unidade de tempo. Apesar de no cotidiano, as

pessoas utilizarem o tempo gasto para percorrer uma distância como forma de medir a

rapidez, por exemplo, quando uma pessoa percorre um trajeto, quanto menor seu tempo,

mais rápido ele esteve. Apesar da dificuldade de Galileu de medir intervalos de tempos

curtos com precisão, ele o fez com grande competência e zelo. 

Velocidade=
Distância
Tempo

(1)

Neste sentido, quando uma pessoa percorre 100 metros (m) em 10 segundos (s),

sua  velocidade  escalar  média  é  de  10  m/s.  Qualquer  combinação  de  unidades  de

distância por tempo são consideradas unidades de velocidade. Neste sentido, distância

(comprimento) e intervalo de tempo são chamados de grandezas fundamentais. E a partir

da combinação delas, outras grandezas, como a velocidade.

Desde Galileu, a medida se tornou um “norte” para os Físicos. Para saber se uma

hipótese (ou palpite) para explicar algo da natureza, primeiro é necessário que ele seja

passível  de  medida.  Para  se  tornar  uma  teoria  ou  uma  lei  física,  este  palpite,  ou
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interpretação  da  Natureza,  passa  por  uma  série  de  experimentos  antes  de  ser

considerado  uma  teoria.  Este  processo  descrito  passa  muitas  vezes  pelo  chamado

método  científico.  Com  o  objetivo  de  tornar  este  processo  muito  mais  dinâmico  e

democrático, é necessário que as medidas sejam inteligíveis a todos os que o medem.

Neste sentido, um padrão de medidas é essencial para que uma descoberta realizada no

Brasil,  seja reproduzida do outro lado do planeta por um cientista Chinês.  O Sistema

Internacional de Unidades (SI) é a evolução do sistema métrico. A primeira ideia em que

há registros é de 1668 pelo primeiro secretário da  Royal Society, John Wilkins. Mas foi

implementado  na  França  (BRASIL,  2002),  em  1799,  quando  os  diferentes  pesos  e

medidas traziam  prejuízo aos cidadãos e cobradores de impostos, foi implementado um

sistema único e totalmente novo para a nação Francesa. Atualmente com os diferentes

tratados, o SI é adotado praticamente em todos os países.

Quando deseja-se descrever  o  translação de um carro,  define-se um ponto  do

carro para estudar  seu movimento,  de preferência um ponto rígido e que se mova o

menos possível com relação ao carro, como a sua frente, sua traseira ou um centro de

massa do sistema. Nesse sentido, o movimento deste ponto específico será o movimento

do carro. Esta simplificação facilita a descrição do movimento de um objeto, pois pode-se

definir uma posição para ele, com relação a um referencial. E o movimento se dá quando

esta posição muda com o passar do tempo. E a distância será portanto a diferença entre

uma posição e outra. Com isto em mente, pode-se descrever o movimento utilizando-se

um gráfico da posição do corpo em função do tempo.

Figura 2.2: Gráfico da distância em função do tempo de um carro. (FEYNMAN, Lições de Física de

Feynman, 2008)

No gráfico (figura 2.2) acima, pode-se usar como referencial uma faixa de pedestre,
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de onde esse carro hipotético, saiu assim que o sinal abriu - tempo e posição iniciais

nulas. O movimento em questão acontece conforme a linha do gráfico é traçada. Nos

locais onde a linha é horizontal, ou paralela ao eixo do tempo, diz-se que sua posição não

mudou variou com o tempo, sua velocidade é portanto, nula. Ao dividirmos a distância

percorrida pelo intervalo de tempo, consegue-se um número, mas não diz nada quanto às

variações da velocidade sofridas durante o trajeto.

2.1.2 Velocidade Instantânea

A velocidade Instantânea está associado à rapidez do objeto naquele instante, com

relação a um referencial.  No sentido prático, a velocidade de um carro com relação à

estrada é o número que aparece no velocímetro do mesmo (figura 2.3). 

Figura 2.3: Velocímetro (HEWITT, Paul G. - Física Conceitual, 2015)

Para se determinar a velocidade instantânea é necessário um conhecimento de

cálculo diferencial, em um movimento só em uma direção x, por exemplo, tem-se que:

V inst.= lim
Δt →o

Δ x
Δt

=
dx
dt

(2)

Neste  sentido,  a  descrição  gráfica  bem  mais  imediata,  pois  pode-se  medir  a

velocidade instantânea de um objeto desenhando uma linha tangente a um ponto do

gráfico (Posição por intervalo de tempo - (X, t)),  e dependendo da inclinação (ângulo)

desta linha tangente, com relação ao eixo horizontal, descobrimos a velocidade do móvel

(figura 2.4).

Figura 2.4: Gráfico da distância x tempo de um objeto em queda livre. (FEYNMAN, Lições de Física de

Feynman, 2008) - Linhas coloridas colocadas pelo autor.
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Quanto mais as linhas tangentes, aos pontos do gráfico, se aproximam da vertical,

maior a velocidade. Da mesma forma que se a linha for decrescente, a velocidade será

negativa (na prática, o objeto se aproxima do referencial). 

tan(θ)=
catetooposto

catetoadjacente
≡

dx
dt

= V inst . (3)

Figura 2.5: Da posição (s) em função do tempo. (Só Física, 2018)

Num movimento com velocidade constante (uniforme) e unidimensional (em linha

reta),  como  o  do  gráfico  acima  (figura  2.5),  a  velocidade,  pode-se  visualizar  que  a

inclinação do gráfico é paralela à hipotenusa do triângulo retângulo de lados  Δ se  Δt .

Lados estes que têm medidas numericamente idênticas ao deslocamento e  ao intervalo

de  tempo  do  móvel  descrito  no  gráfico.  Logo,  como  descrito  na  equação  acima,  a

tangente do gráfico em um ponto é numericamente igual à velocidade do móvel.

Outra  forma  de  definir  o  movimento  dos  objetos  é  usando  uma  equação  de

movimento.  Na Cinemática  escalar,  basicamente  são descritos  os  diferentes  tipos  de

movimento,  observando  algumas  a  semelhanças  entre  as  grandezas  fundamentais

(posição,  tempo)  e  as  algumas  grandezas  secundárias  (velocidade,  aceleração).  Por

exemplo, define-se Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) o que acontece com velocidade

constante e em linha reta. Este, como mostrado no gráfico, é um gráfico linear, ou seja,

podemos descrevê-lo com uma função linear do tipo “f(x) = a.x + b”. No entanto, neste

caso, a posição do objeto será função do instante de tempo. Quando a velocidade é

constante em um dado intervalo, ela terá o mesmo valor, logo neste caso específico, a

velocidade  escalar  é  idêntica  a  velocidade  instantânea.  Partindo  da  definição  da

velocidade escalar temos:

V=
Δ x
Δt

 (4)
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V . Δt=Δ x (5)

Δt=t−t0 (6)

 Δ x=x−x0 (7)

Substituindo as equações (6) e (7) em (5), temos:

x−x0=V.(t−t 0) (8)

x= x0+V.(t−t 0) (9)

Supondo t0 = 0s, a equação fica:

x= x0+V.t−0   (10)

x= x0+V.t (11)

Neste sentido, um objeto que realiza um MRU, com velocidade v = 5 m/s e parte da

origem (x0 = 0 m), tem sua equação de movimento  x=5. t. A principal vantagem desta

forma é o poder de síntese, além do mais possibilita nos determinar a posição do móvel,

em função de qualquer instante de tempo, enquanto o objeto realiza o movimento, ou o

instante de tempo, para qualquer posição do móvel.

Semelhante  ao  MRU,  onde  o  objeto  percorre  uma  linha  reta,  com  velocidade

constante, existe o Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV), onde o objeto

se desloca também em linha reta, mas sua velocidade é alterada, de forma linear. Neste

sentido vai existir uma equação de movimento para a posição em função do tempo (12), e

uma equação que relaciona a velocidade em função do tempo (13):

x=x0+V o . t+
1
2
a t 2   (12)

V=V 0+a . t (13)

A adesão do termo  
1
2
a t2na equação do movimento transforma o MRU e MRUV,

uma vez que quando a=0, temos a equação do MRU. A grandeza simbolizada nesta letra

é denominada aceleração do móvel. A aceleração escalar média é definida como a taxa

de variação da velocidade em função do tempo.

a=
ΔV
Δt

 (14)

As equações (13)  e  (14)  são a  mesma equação,  escritas  de  forma diferentes.

Quando um objeto se move com aceleração constante, sua posição é alterada de forma

quadrática.  É  o  que  acontece  durante  na  queda-livre,  quando  a  resistência  do  ar  é

desprezada sobre o corpo (figura 2.6).
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Figura 2.6: Objeto em queda livre que parte do repouso, sob a ação da gravidade (g≃9,8m /s2).

(HEWITT, Paul G. - Física Conceitual, 2015)

Vamos fazer uma tabela com as posições, velocidades e instantes de tempo, de

um objeto em queda-livre. Para tanto, usaremos as equações horárias da posição e da

velocidade do MRUV. Como a velocidade inicial objeto em queda é nula, e tomando o

ponto mais alto e orientando o eixo para baixo uma direção x, teremos:

x=x0+V o . t+
1
2
a t 2 ⇒  x=0+0.t+

1
2
9,8 t2 (14)

V=V 0+a . t ⇒  V=0+9,8. t (15)

De onde ficamos com as duas equações:

x=4,9.t 2 (16)

V=9,8.t  (17)

Substituindo os valores de t, nas equações horárias teremos os valores das velocidades e

das posições do móvel  em queda,  veja  na tabela 2.1 a progressão da posição e da

velocidade em função do tempo durante uma queda livre.

t (s) 0 1 2 3 4 5

x (m) 0 4.9 19.6 44.1 78.4 122.5

V (m/s) 0 9.8 19.6 29.4 39.2 49

Tabela 2.1: Dados de um objeto em queda-livre.

2.1.3. Cinemática Vetorial e Velocidades em Referenciais em Movimento
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Na cinemática escalar, os movimentos são descritos, sem muita necessidade de

uma definição dos tipos de grandezas. Se um objeto se move com velocidade constante

em  uma  única  direção  direção,  conforme  mostrado,  usa-se  um  único  número  para

representá-lo. No entanto, conforme o movimento ocorre em mais de uma direção, num

plano, essas grandezas começam a necessitar de mais informações, só a intensidade já

não é suficiente para descrever a grandeza. A velocidade e a aceleração são exemplos

de grandezas vetoriais.

Vetores são segmentos orientados, representados por uma seta. Uma grandeza

Vetorial  tem sua intensidade representada pelo comprimento da seta, e sua direção e

sentido representados por para onde aponta a seta.

Figura 2.7: Velocidade da pedra representada pelo Vetor, Velocidade da Pedra. (HEWITT, Paul G. - Física

Conceitual, 2015)

Os vetores podem ser decompostos em duas ou mais direções. No exemplo acima

(figura 2.7), a velocidade da pedra pode ser descrita como o vetor tangente à trajetória ( V⃗

), ou como a soma vetorial dos dois vetores representados  pelas componentes horizontal

(V⃗ x) e vertical (V⃗ y).

Quando  se  somam  dois,  ou  mais  vetores,  o  novo  vetor  é  denominado  Vetor

Resultante.  Vetores,  diferente  dos  escalares,  ao  serem podem nos  dar  mais  de  um

resultado, dependendo da direção e sentido dos vetores. Por exemplo, com dois vetores,

com mesma direção e sentido, o vetor resultante é obtido somando suas intensidades.

Por  outro lado,  para os mesmos dois  vetores com mesma direção,  mas em sentidos

opostos, subtrai-se suas intensidades.

Existem diversas formas, notações, para se escrever uma grandeza vetorial. Como

pode-se sempre decompor um vetor em suas direções vertical e horizontal, usaremos a

seguinte notação para descrever um vetor V⃗ .
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V⃗ =(V⃗ x ,V⃗ y) (15)

Onde V⃗ xe V⃗ y, são as componentes do vetor V⃗  nas direções dos eixos ordenados

de x e de y, definidos arbitrariamente. Normalmente usa-se a direção x para a horizontal e

a y para a vertical,  mas nada impede que estas direções sejam invertidas, ou sofram

rotação, contanto que os eixos sejam perpendiculares entre si.

Usando  a  notação  acima,  o  vetor  resultante  é  calculado  da  seguinte  maneira.

Sejam  dois  vetores  V1 e  V2  .  De  componentes  Vx1,  Vy1,  Vx2 e  Vy2,  respectivamente,

pertencentes ao conjunto dos números Reais.

V 1+V 2=(V x 1+V x 2 ,V y1+V y2) (16)

Para mais de dois vetores, basta somar suas componentes da mesma forma. A

intensidade do Vetor Resultante é conseguido, usando-se o teorema de Pitágoras.

Figura 2.8: O par de vetores mutuamente perpendiculares constituem dois lados de um retângulo, onde a

diagonal do mesmo é sua resultante. (HEWITT, Paul G. - Física Conceitual, 2015)

Usando o retângulo da figura 2.8 como modelo, temos a componente horizontal  (

V⃗ x), como um dos catetos de um triângulo retângulo, bem como a componente vertical (

V⃗ y), como o outro cateto. 

Figura 2.9: Triângulo Retângulo formado na interseção de dois vetores perpendiculares. (HEWITT,

Paul G. - Física Conceitual, 2015)
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O módulo da resultante é determinado pelo Teorema de Pitágoras, tomando R, V x

e Vy como os comprimentos dos lados do triângulo da figura 2.9, temos:

R=√V x
2
+V y

2 (17)

E o ângulo da resultante pode ser determinado pela tangente.

tan (α )=
V y

V x

 ⇔ α=arctan(
V y

V x

) (18)

Suponha o exemplo de um avião que esteja voando a 80 km/h, na direção norte,

guiado por instrumentos, e em um determinado momento um vento cruzado de 60 km/h,

perpendicularmente à rota, tirando o avião da rota. Nesta situação, a velocidade do avião,

com relação ao solo,  será proporcional  à soma vetorial,  do velocidade do avião e do

vento. Veja a figura 2.10 que ilustra a situação explicitada.

Figura 2.10: A velocidade do avião aumenta de 80 km/h para 100 km/h, quando a velocidade do vento

aumenta sua velocidade. (HEWITT, Paul G. - Física Conceitual, 2015)

A velocidade de um objeto depende do referencial adotado sempre. O referencial

normalmente  adotado  é  fixo  com  relação  ao  solo.  Mas  em  algumas  situações,  o

movimento observado não é transportado para o referencial do solo. Quando um carro se

aproxima ou se afasta de outro, o motorista, mesmo que de forma intuitiva, realiza um

cálculo  mental  para  saber  se  é  possível  realizar  uma  ultrapassagem  ou  não.  Essa

velocidade  medida  de  outro  referencial  é  encontrado  em  algumas  literaturas  como

velocidade relativa.

Quando dois objetos estão em movimento, suas velocidades relativas, dependem

da direção,  do sentido e do módulo de suas velocidades,  com relação a um mesmo

referencial.  Quando  dois  objetos  estão  na  mesma  direção  e  sentido  (figura  2.11),  a

velocidade de um medido no referencial  do  outro  será  a  diferença entre  essas duas
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velocidades.

Figura 2.11: Velocidade Relativa de Aproximação entre dois carros com Velocidades V1 e V2,

medidas com relação ao solo, se movem na mesma direção e sentido. (Brasil Escola)

De maneira similar, quando dois objetos se aproximam um do outro, na mesma

direção e sentido (figura 2.12). A velocidade do primeiro objeto, com relação ao outro,

será a soma dos módulos destas velocidades, e vice-versa. Por esta razão nas avenidas

e estradas com mão dupla os carros que se aproximam no sentido oposto parecem se

mover muito mais rápido que os que vem na mesma direção e sentido.

 Figura 2.12: Velocidade Relativa de Aproximação entre dois carros com Velocidades V1 e V2,

medidas com relação ao solo, se movem em direções opostas. (Brasil Escola)

Estas relações são similares às transformações de Galileu, que tratam de medidas

de distâncias e velocidades, para diferentes referenciais. As transformações de Galileu

incorporam essas noções de soma e subtração de vetores para descrever o movimento

em referenciais diferentes. Sejam dois referenciais, S e S’, que não estejam acelerados

um em relação ao outro (Referenciais Inerciais), mas S’ se afasta de S com Velocidade

constante V.

Figura 2.13: Movimento de uma bola com relação ao referencial S. (Ventura)
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Figura 2.14: Movimento da bola com relação ao referencial S’. (Ventura)

A trajetória observada pela bola nos dois  referenciais  é  distinta.  Enquanto com

relação ao referencial  S (figura 2.13) a bola descreve uma parábola, no referencial  S’

(figura 2.14) descreve um cai em linha reta. As leis da Mecânica que agem nos dois

referenciais  são  as  mesmas,  este  é  um princípio  postulado  por  Galileu,  denominado

princípio  da  relatividade  de  Galileu.  Observa-se  que  as  trajetórias  das  bolas  são

diferentes.

Figura 2.15: Posição P da bolinha medida nos referenciais S e S’. (Ventura)

Na figura 2.15, a posição da bola é representada com a letra P. O vetor posição r,

medido no referencial S, pode ser escrito como a soma dos vetores  R e  r ', conforme

demonstrado na figura, logo:

r⃗=R⃗+r⃗ ' (19)

Como a velocidade é definida como a taxa de variação da posição em relação ao

tempo, temos:

v=
dr
dt

 (20)

V =
dR
dt

  (21)

v '=
dr '
dt

 (22)

v⃗=V⃗ +v⃗ '  (23)

Onde v é a velocidade do objeto, em respeito ao referencial S,  V  é a velocidade

que o referencial S’ se move com relação ao referencial S. E v ' é a velocidade do objeto,
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visto  do  referencial  S’.  A  velocidade  relativa,  basicamente  é  a  diferença  entre  as

velocidades do objeto, no referencial S e no referencial S’.

V⃗ =v⃗− v⃗ '  (24)

Estas  relações  fazem  parte  das  transformações  de  Galileu.  Como  podemos

descrever um vetor r, em três componentes - uma para cada direção do plano (x, y, z) - e

o  intervalo  de tempo medido no referencial  S e no referencial  S’  são os  mesmo.  As

Transformações de Galileu ficam:

r⃗=R⃗+r⃗ '  (19) → x=x '+V .t  (25)

y= y ' (26)

z=z ' (27)

t=t ' (28)

Na relatividade Restrita de Einstein, quando um referencial se move a velocidades

próximas à da Luz, o intervalo de tempo medido nos dois referenciais são distintos. As

transformações de Galileu, são um caso especial das transformações de Lorentz, quando

a velocidade dos objetos é muito menor que a velocidade da luz (c ≈300.000 km /s). Neste

sentido, a relatividade de Galileu é essencial para a compreensão da relatividade restrita

de Einstein.

2.2 Como funciona o Scratch

Projetado pelo grupo Lifelong Kindergarden do MIT Media Lab (Acerca do Scratch,

2017), o Scratch é uma linguagem de programação criado inicialmente para crianças de 8

a 16 anos, totalmente gratuito. A plataforma conta com uma comunidade onde pessoas

de  todo  o  mundo  podem  compartilhar  mídias  interativas,  como  histórias,  jogos  e

animações.

O objetivo do inicial do Scratch é motivar os jovens a aprenderem a raciocinar de

forma  criativa,  trabalharem  a  colaboração  e  argumentarem  sistematicamente  em  um

ambiente lúdico,  onde a programação feita  das mídias é construída como um grande

quebra-cabeças.

Atualmente, o Scratch está disponível em 150 países e conta com a tradução em

mais de 40 línguas diferentes. Com um alcance tão extenso, professores de todo o mundo

compartilham entre si suas estórias em uma plataforma própria, o ScratchEd, tornando a

troca de recursos e a discussão entre os pares muito mais dinâmica.

No site existem vários materiais de apoio para quem deseja começar a programar
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com o Scratch, bem como um tutorial com alguns recursos mais básicos, onde o iniciado

começará a montar suas primeiras peças para programar. 

Quando se cria um novo projeto, no layout da página do programa existe uma aba

intitulada dicas. Recomenda-se que se utilize a aba dicas para inspiração na criação dos

primeiros  programas,  até  que  esteja  mais  familiarizado  e  comece  a  criação  de  seus

próprios programas (figura 2.16).

Figura 2.16: Plataforma do Scratch com a aba introdução ao Scratch aberta. (Interface do Scratch)

Basicamente,  a  interface do programa pode ser  dividido em cinco partes,  para

melhor visualização, conforme a imagem 2.17, a seguir:

Figura 2.17: Plataforma dividida em áreas.
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A primeira área (Área 1) é a tela que ficará exposta ao usuário final. Sempre que

uma ação é dada, na maioria das vezes, é lá que será notada. Nesta área os atores

(objetos) podem interagir entre si, esta também é a área onde os cenários (planos de

fundo) são expostos. Quando um projeto é iniciado, o plano de fundo é inicialmente um

fundo em branco. Para modificá-lo ou adicionar outros planos de fundos, que podem ser

alterados conforme o programa roda, usa-se os comandos localizados na Área 4. Ao se

iniciar um projeto em branco, o ator inicialmente é o gato (este exposto na Área 1 da

imagem 2.17). Para adicionar outros atores ou retirá-los, usa-se os comandos da Área 5. 

O programa é escrito (ou montado) utilizando as peças localizadas Área 2, a aba

de scripts na Área 3, a área de scripts. Para tanto, é necessário arrastar as peças da aba

de scripts para a Área de scripts e criar o programa. Cada ator possui uma área de scripts

própria. Se um comando é dado na aba de scripts o ator realiza este comando, ou um

conjunto de comandos, se as peças estiverem montadas na área de scripts. Por exemplo,

ao clicar na peça “mova 10 passos” (mesmo na Aba de scripts), o gato anda 10 pixels de

distância, conforme o comando dado.

Resumindo, para criar um programa é necessário montar os blocos ordenados da

aba de scripts, para a área de scripts como um quebra-cabeças. Os scripts (blocos) estão

organizados em dez categorias, conforme a tabela 2.2 apresentada a seguir.

NOME DO BLOCO DESCRIÇÃO
EXEMPLO DE

COMANDO

Movimento Blocos responsáveis pelo movimento de

translação ou rotação dos atores.

- mova (5)passos;

- gire (45) graus

- vá para x: (0) y: (1)

Aparência Alterações na aparência dos atores e do

plano de fundo, cria balões de diálogo ou

organiza os atores no plano de fundo.

-  mude  para  o  plano

de fundo (Praia).

-  mude  o  tamanho

para (100)%

Som Adicionar e ajustar o som nas interações

dos atores.

- toque o som (meow)

Caneta Marca um rastro do ator conforme ele se

movimenta. Traça sua trajetória. 

- use a caneta;

- levante a caneta;
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Variáveis Cria  espaços  no  programa  que  podem

ser associados a números ou nomes e

utilizados, por exemplo, numa simulação,

ou numa apresentação.

- criar variável;

- criar lista.

Eventos Inicia  a  série  de  comandos  da

programação de cada ator ou plano de

fundo. 

Enviar comando para que outros atores

ou planos de fundo.

-  quando  a  tecla

(espaço)  for

pressionada…

- envie (mensagem) a

todos.

Controle Cria  relações  de  condicionais,  cria  ou

apaga  cópias  dos  atores  e  para  uma

série de comandos.

- se (  ) então…

- espere até (  )

Sensores Cria interação dos atores e do plano de

fundo entre si ou entre o programa ou a

comandos dados pelo usuário.

- pergunte (qual o seu

nome?)  e  espere  a

resposta

- mouse pressionado?

Operadores Calcula  e  compara  a  variáveis,

disponíveis na simulação. Une sentenças

ou conta letras de palavras.

-  número  aleatório

entre (1) e (10).

- (  ) > (  )

Mais Blocos Cria  novos  blocos  para  utilização  no

programa.  Este bloco pode conter  uma

sequência de blocos que você queira.

-  adicionar  entrada

numérica (  )

Tabela 2.2: Descrição e exemplos dos blocos segundo sua categoria.

Figura 2.18: Categorias dos blocos ordenadas por cores. (Interface do Scratch)

Para facilitar a visualização do usuário, as peças são organizadas seguindo uma

paleta de cores, de acordo com sua categoria, conforme a Figura 2.18. O formato das

peças  também  têm  formas  distintas.  Estas  formas  impedem  que  o  programa  seja
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montado incorretamente, evitando que se siga uma lógica de programação equivocada. A

seguir,  veja  um  programa  simples  para  verificar  como  a  linguagem  de  programação

influencia no programa criado.

Figura 2.19: Pequeno programa criado como exemplo. Anda, fala, mia, espera e pára.

Seguindo a ordem do programa (figura 2.19), ao clicar na bandeira que o inicia, o

ator dará 10 passos, em seguida aparecerá na tela um balão escrito “Olá!”. Depois, um

som de miado será acionado, o ator ficará sem fazer nada por 1 segundo e o programa

parará, encerrando a linha de comando.

Este exemplo serve para ilustrar a simplicidade da plataforma, mostrando como as

peças são montadas como um pequeno quebra-cabeças. Se desejássemos que o som de

miado fosse acionado pelo ator antes do balão de fala com a palavra “Olá!”,  bastava

inverter a ordem das peças na Área de scripts.

A  facilidade  na  criação  dos  programas  e  sua  interface  lúdica  são  alguns  dos

principais atrativos na escolha da plataforma. Outro atrativo é a possibilidade de criar

variáveis e relacioná-las conforme desejarmos, possibilitando a implementação de uma

infinidade grandezas Físicas, bem como relacioná-las. Pode-se, por exemplo,  escrever

as equações de movimento para os atores do programa, com grandezas como velocidade

e aceleração, passíveis escolha prévia pelo usuário final do programa.

2.3 Indicação de Aplicação

Apesar  das  facilidades  e  de  todas  as  vantagens  apresentadas,  a  plataforma

Scratch  só  pode  ser  acessada  através  de  um  computador  (PC,  Notebook,  etc).

Acreditamos que este é o maior empecilho para a implementação desta proposta em

muitas escolas que não dispõem de sala de informática. Um professor que deseja utilizar

30



o Scratch em sala de aula deve dispor, portanto, de pelo menos um computador.

O Scratch pode ser acessado pelo seu navegador (Google Chrome, Mozilla ou

outros)  sem  a  necessidade  de  instalação  de  muitos  programas  complementares.  Os

projetos criados na plataforma ficam salvos em sua conta, assim,  os demais usuários

poderão vê-lo após compartilhamento do criador. 

Também pode-se optar utilizar o Scratch offline, através do Editor Desconectado,

disponíveis  para  download nas  versões  1.4  (Scratch,  1.4,  2018)  e  2.0  (Scratch  Wiki,

2016), ambas com facilidade de compartilhamento dos projetos com a plataforma online.

Se um usuário, que tenha utilizado a versão offline para criar um projeto deseja salvá-lo

em sua conta online, para acesso em qualquer outro computador, ele deve compartilhar

seu  projeto  nas  opções  do  próprio  programa.  O  limite  de  tamanho  dos  projetos

compartilhados para a plataforma é 50 Mb (Scratch 1.4). Os projetos compartilhados para

a  plataforma  não  ficam  públicos,  a  menos  que  o  usuário  os  tornem  visíveis,

compartilhando com os demais usuários da comunidade Scratch. 

As versões Desconectadas do Scratch são compatíveis com os principais sistemas

operacionais do mercado, a saber:  Windows, Mac e Linux (32bits).  Para instalá-las, é

necessário primeiro instalar o Adobe Air, à partir da versão 2.6+, e de um espaço mínimo

de 23 Mb de memória  em seu disco rígido.  Tanto a versão Desconectada,  quanto o

Adobe Air tem  link no  site da Plataforma Scratch. De acordo com o suporte do site a

maioria dos computadores têm memória suficiente para utilizar o Scratch, mas os muito

antigos podem rodá-lo mais lentamente.

 2.4 Descrição das Simulações em Scratch

Nesta  seção,  serão  descritas  as  simulações  e  uma  sugestão  de  uso  para  as

mesmas. Sugestão esta que deve ser tomada como um ponto de partida para o professor

e  não  como  um  manual  de  uso,  pois  é  pressuposto  que  o  professor  traga  consigo

conhecimento  e  habilidades  desenvolvidas  na  prática  educativa,  como escreve  Tardif

(2002) “o saber do professor está ligado com seu eu e sua relação em sala de aula,

questionando o saber que serve para ele como base”. 

As  simulações  foram  desenvolvidas  de  forma  crescente.  A  primeira  é  uma

introdução ao movimento relativo e, seu principal objetivo,  é demonstrar que qualquer

movimento sempre pressupõe um ponto de referência. Intuitivamente, o solo é tomado

como o único referencial,  mas,  para compreender o movimento relativo,  é necessário
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utilizar-se  de  outros  referenciais  que  estejam  se  movendo  inercialmente  ou  não

inercialmente,  com relação  ao  solo.  Sugerimos  que  usem outras  situações,  além da

simulação para que o estudante compreenda que o solo não é o único referencial que

pode ser usado. 

A simulação é simples, temos apenas duas personagens nela (Figura 2.20): um

carro que se desloca numa estrada, e um filhote de cachorro sentado na estrada. Com

relação  ao  cãozinho  e  ao  solo,  o  carro  se  movimenta  com  velocidade  constante.

Entretanto, com relação ao carro, o cãozinho se movimenta com mesma velocidade mas

no sentido oposto. Uma sugestão de ilustração análoga à descrita na simulação é essa:

peça para um estudante que se imagine em um ônibus em movimento, com relação ao

solo. Se em algum ponto de ônibus ele vê uma pessoa sentada, pergunte o que se deve

fazer  para  permanecer  com  contato  visual  na  pessoa  observada.  Essa  ilustração  o

ajudará a compreender que o movimento depende sempre de um referencial, uma vez

que com relação ao mesmo, a pessoa estaria se movendo, por isso ele(a) deveria virar a

cabeça para manter contato visual com a pessoa imaginada.

Figura 2.20: Simulação Movimento Relativo em Scratch

Ratifica-se que em todos os projetos do Scratch, o código pode ser visto por todos

os usuários, logo, o usuário tem total  autonomia para abrir  e compreender o  mesmo,

bastando  clicar  no  ícone  “ver  interior”  na  página  do  projeto  que  estiver  usando.  O

professor pode, portanto, demonstrar aos estudantes os códigos com as ações dos atores

da simulação. O movimento, tanto do carro, quanto do cãozinho, dão-se nas linhas do

código “adicione 10 a x” e “adicione -10 a x”, respectivamente (Figura 2.21). O número 10

representa  a  quantidade  de  pixels  que  os  artistas  deverão  se  mover  em  relação  à

horizontal (eixo x). Neste caso, a quantidade de pixels que são alteradas na posição do

objeto por etapa é a mesma, em outras palavras, a velocidade dos dois é a mesma e o
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sinal do número 10 indica para se o ator se move para a direita ou para a esquerda com

relação ao eixo x da tela.

Figura 2.21: Código com o movimento do carro em relação ao filhote e com o movimento do filhote com

relação ao carro.

Diferentemente  da  primeira  simulação,  na  segunda,  pode-se  escolher  as

velocidades dos atores. Nesta simulação é mostrado o movimento (retilíneo e uniforme)

de dois  corredores com relação a um observador  em repouso,  com relação ao chão

(Figura  2.21).  É,  também,  mostrado,  em  seguida,  o  movimento  do  observador,

inicialmente em repouso, e de um dos corredores, no referencial do outro atleta. O tema

desta simulação é o movimento relativo de objetos que se movem em movimento retilíneo

e uniforme na mesma direção.

Figura 2.22: Segunda simulação: Movimento Relativo 2
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Nesta  simulação  (figura  2.22),  sugere-se  que  deixe  os  estudantes  interajam

bastante  com  a  simulação  durante  a  sessão.  Questionando-os  com  relação  às

velocidades  dos  personagens  nos  dois  referenciais  observados.  Verifique  se  eles

compreendem a relação das entre essas velocidades contextualizando com o cotidiano do

aluno. Peça para que verifiquem algumas situações particulares como quando o gato e a

menina tem mesma velocidade e quando o gato tem velocidade nula.

Sugere-se  que  use  analogias  que  remetem  ao  cotidiano  do  aluno,  como  por

exemplo:  “O  que  acontece  quando  um carro  está  na  estrada  a  40  km/h  e  outro  se

aproxima deste à 50 km/h? Para o carro mais lento parece que o outro se move a 50

km/h? Você consegue fazer uma situação parecida com esta analogia na simulação?”. 

Como objetivo secundário,  o professor pode mostrar o algoritmo utilizado nesta

simulação, explicando os passos tomados. Apesar deste segundo ser um pouco mais

complexo  que  o  da  primeira  simulação,  a  linguagem utilizada  no  Scratch  não  é  tão

complicada, pois não necessita que o usuário saiba uma linguagem de programação para

compreendê-la,  apenas que compreenda os passos tomados,  e o que cada bloco de

comando faz no decorrer da simulação (Figura 2.23). 

Figura 2.23: Parte do código do movimento dos dois corredores da simulação 2.

Na Figura 2.23 estão montados o grupo de blocos responsáveis pelo movimento

dos  dois  corredores  no  início  da  simulação.  Ambos  os  personagens  se  movem com

velocidade constante. Sabe-se que a velocidade média de um objeto é numericamente

igual à velocidade instantânea de um móvel, no caso especial em que a velocidade é

constante. Knight (2004, p. 76) aponta como um objetivo no aprendizado dos estudantes
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a “traduzir as representações de movimento entre verbal, ilustrada, gráfica e algébrica”.

Neste  contexto,  a  equação  de  movimento  usada  na  programação  é  distância  é

proporcional ao produto entre a velocidade e o tempo (D = V.t). Ela se repete na nona

linha do algoritmo do gato e na oitava linha do algoritmo da menina. O professor pode

aproveitar para demonstrar este aspecto e fazer uma ponte entre a representação do

movimento em suas formas ilustrada e algébrica.

A terceira simulação trata do movimento relativo de objetos que se movem com

velocidade constante na mesma direção, mas em sentidos opostos. A situação é similar a

apresentada na segunda simulação. A primeira cena é composta de três personagens,

dois se movem com velocidade constante, com valores pré estabelecidos pelo usuário, e

um  em  repouso,  observando  a  cena  (Figura  2.24).  A  cena  se  inicia,  e  os  dois

personagens se movem com as velocidades escolhidas. O da direita se move para a

esquerda e vice-versa, enquanto o observador fala “esta é a visão de um observador em

repouso  com  relação  ao  chão”.  Sugerimos  que  o  professor  deixe  bem  claro  que  a

velocidade  escolhida  pelo  estudante,  no  início  da  simulação,  é  uma  velocidade  com

relação ao observador em repouso, pois nas duas cenas seguintes, as velocidades terão

valores diferentes desta primeira.

Figura 2.24: Terceira simulação: Movimento Relativo 3.

Na segunda cena, vemos como é o movimento do menino com relação ao gato. O

estudante verá na simulação que a velocidade do menino é maior que a velocidade do

mesmo apresentada na primeira cena. Uma cena análoga a esta ocorre  nas estradas,

quando dois carros passam por uma mesma posição com relação a estrada. O carro da
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pista da direita vê o carro da pista da esquerda se aproximar a uma velocidade maior que

a velocidade marcada em seu velocímetro, e vice-versa.

Na terceira e última cena, o movimento do gato é representado com relação ao

menino. Esta cena é muito parecida com a anterior: a velocidade do gato em ao relação

ao menino é a mesma (a menos de um sinal) da velocidade do menino em relação ao

gato. Como no caso apresentado na primeira simulação, onde o carro e o cão tinham a

mesma velocidade, um com relação ao outro. A primeira simulação, portanto, é um caso

especial  da terceira  simulação,  quando a velocidade de um dos objetos  é nula,  com

relação ao chão, e do outro algum valor diferente de zero.

Nesta  etapa,  sugere-se  que  o  professor  verifique  se  seus  estudantes

compreenderam  a  situação  representada,  pedindo  que  eles  comentem  situações  do

cotidiano  parecidas  com esta.  Também pode-se  pedir  aos  estudantes  para  tentarem

descobrir  a  relação  das  velocidades  em  cada  referencial  inercial,  com  o  auxílio  da

simulação e algumas perguntas qualitativas.

Assim  como  nas  simulações  anteriores,  o  professor  pode,  se  estiver  em  sua

programação de aula, mostrar o algoritmo utilizado. Da primeira cena, os movimentos

estão expostos na Figura 2.25.

Figura 2.25: Parte do programação da primeira cena da simulação 3

Como tanto o movimento do gato, quanto o movimento do menino são tomados

com relação ao mesmo referencial, a equação de movimento do menino, que se move da

esquerda para a direita possui um sinal negativo em sua velocidade, representando que

ele se move na direção oposta ao sentido convencional. A relação entre as velocidades

relativas, deduzidas na aula, estão expostas nas linhas de programação responsável pelo

movimento dos atores na segunda e terceira cenas, expostas nas Figuras 2.26 e 2.27,
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respectivamente:

Figura 2.26: Parte segunda cena da terceira simulação responsável pelo movimento do menino com relação

ao gato.

Figura 2.27: Parte da terceira cena da terceira simulação responsável pelo movimento do gato com relação

ao menino.

Ao apresentarmos as equações de movimento na programação das simulações, o

estudante  poderá  verificar  uma  aplicação  prática  das  equações  de  movimento

apresentadas, habitualmente, em aulas expositivas. O mesmo poderá, futuramente, fazer

suas próprias simulações, e descobrir que as equações matemáticas deduzidas nas aulas

tem significado. Desde a reforma do ensino médio no ano de 1996, a contextualização é

um dos principais  eixos dos Parâmetros Curriculares Nacionais -  PCNs (Brasil,  1997)

apresentados  para  orientar  os  professores  quanto  à  -  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da

Educação - LBD (Brasil, 1996), que prioriza a compreensão dos conhecimentos para uso

cotidiano.
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Capítulo 3

O Produto Educacional

3.1 Tema e abordagem do produto.

Dentre os todos os temas abordados no primeiro ano, o tema escolhido para este

projeto foi movimento relativo, também denominado Relatividade Galileana. O Currículo

Mínimo (CM) do Estado do Rio de Janeiro contempla o tema no primeiro bimestre do

primeiro  ano  do  Ensino  Médio  (EM).  Entretanto,  diante  da  escassez  de  tempo

disponibilizada às  aulas  de Física  -  atualmente  dois  tempos semanais,  cerca  de 100

minutos por semana -  o tema normalmente é deixado em segundo plano, por grande

parte dos docentes,  diante de conceitos centrais da Física Clássica como as Leis  de

Newton e a conservação de energia.

Eventualmente,  alguns  tópicos  das  Ciências  são  foco  na  mídia,  principalmente

tópicos  de  Física  Moderna  e  Contemporânea.  O  currículo  mínimo  contempla  uma

introdução à Física Moderna e Contemporânea no terceiro bimestre do primeiro ano com

a Relatividade Restrita. Neste sentido, o movimento relativo tem grande relevância, pois é

um dos alicerces para a compreensão do tema. Infelizmente a extensão do atual currículo

torna  inviável  o  estabelecimento  de  um  diálogo  construtivo,  necessário  para  um

aprofundamento dos temas.

Os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  -  PCN  (Brasil,  1997)  formuladas  pela

Secretaria  de  Educação Fundamental  são um tipo de manual  com o objetivo  de nos

auxiliar a cumprir as exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LBD (Brasil,

1996).  Os  PCN’s  constatam  que  o  ensino  de  Física  é  frequentemente  realizado

distanciado do mundo vivido pelos estudantes, com a apresentação de conceitos, leis e

fórmulas desarticuladas com a realidade do mesmo. Aponta uma outra barreira para os

estudantes quando os conceitos são apresentados como um produto acabado, criado por

grandes mentes como a de Galileu, Newton e Einstein, onde os estudantes não tenham

mais nada a acrescentar.  Nesse sentido eles são desestimulados por  crerem que só

grandes gênios podem fazer Ciência.

A maneira com que os conteúdos são apresentados muitas vezes se tornam um

empecilho  para  os  alunos.  Analisando as  dificuldades dos  estudantes  em movimento
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relativo os autores Monaguan & Clement (Monaguan & Clement, 1999) salientam que os

estudantes costumam demonstram dificuldades consideráveis na obtenção de conceitos

básicos  do  movimento  relativo.  A  visualização  do  movimento  relativo  é  a  primeira

dificuldade indicada pelos autores.  A incapacidade de identificar  e resolver  problemas

funcionalmente  idênticos  mostrados,  em  diferentes  contextos,  e  dificuldade  na

compreensão  e  utilização  da  linguagem  técnica  também  foram  evidenciadas  pelos

autores.

O propósito almejado por este trabalho, em primeiro lugar, era que os estudantes

pudessem visualizar as relações de movimento relativo. Visualização esta que pode ser

indicador um profundo nível de compreensão conceitual oferecendo uma base essencial

para a  escolha de operações matemática  em problemas quantitativos  posteriormente.

Neste mesmo contexto os autores Monaguan & Clement (Monaguan & Clement, 1999)

mencionam a hipótese de que simulações mentais são consequência de imagens mentais

dinâmicas. Neste sentido, o uso de simulações no ensino deste tópico foi a abordagem

utilizada.  Para  tanto  utilizamos a   plataforma Scratch  como uma possível  solução de

simulação de fácil criação e inserção junto aos profissionais da educação. 

A escolha da plataforma Scratch também se deu pois as simulações criadas ficam

a  disposição  da  comunidade,  consequentemente,  quanto  mais  professores  se

interessarem em utilizá-la  mais  simulações  serão disponibilizada  tanto  para  os  novos

usuários quanto os que já utilizam a plataforma constantemente. 

A programação das simulações em Scratch foi realizada durante a elaboração do

projeto. Entre elaboração, criação e correção levou-se aproximadamente três dias para

cada programa. A seguir será discorrido sobre elaboração do produto educacional desta

dissertação.

3.2 Elaboração do Produto Educacional

Depois da criação das simulações,  planejou-se uma proposta de atividade que

envolvesse os estudantes de forma ativa em seu aprendizado. Para tanto, cada estudante

usaria um computador - não mais que dois estudantes por computador -  e o professor

estaria mediando o trabalho. Nesse sentido, as questões levantadas deveriam levar os

estudantes a refletirem sobre o mundo que os cerca e as interações com o professor e os

demais estudantes o levariam a construção de um novo conhecimento, mais próximo ao

conhecimento científico.
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Os professores que não dispõem de uma sala de informática utilizável em suas

unidades  escolares  ainda  podem  utilizar  este  produto  educacional  projetando  as

simulações com um  datashow.  Entretanto,  presume-se que os estudantes ficam mais

motivados  quando  podem  participar  do  processo  manipulando  as  simulações,

diferentemente quando assistem o professor utilizando as mesmas. Todavia, uma aula

com simulações costuma ser mais atraente que uma aula tradicional. 

O produto educacional desta dissertação consiste em uma atividade didática com o

tema movimento relativo e um conjunto de simulações criadas em Scratch, para verificar a

eficiência dessa ferramenta no Ensino de Física. A atividade foi elaborada a partir das

competências  e  habilidades  almejados  no  currículo  mínimo  do  Estado  no  1º  ano  do

Ensino  Médio.  No  ensino  de  Ciências,  no  9º  do  Ensino  Fundamental,  as  noções  de

movimento já são estudadas e servindo de forma introdutória para o estudo no Ensino

Médio.  As  três  simulações  construídas estão  disponíveis  para  uso coletivo,  conforme

descrito no capítulo 2 e os links de acesso estão disponíveis no Apêndice 1.

Após  a  criação  das  simulações  foi  elaborado  um  pequeno  questionário  para

verificar  a  aprendizagem  dos  estudantes.  Questionário  este  que  seria  aplicado  no

decorrer da aula e serviria para verificar a eficácia do produto. 

No próximo capítulo serão apresentados os resultados advindos da aplicação do

produto educacional.
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Capítulo 4

Aplicação do Produto

A maior dificuldade encontrada na aplicação do produto educacional foi encontrar

uma escola com uma sala de informática em bom estado. Dentro das escolas do Estado

do  Rio de Janeiro, no município de Nilópolis, onde foram procuradas, poucas dispunham

de um laboratório de informática em bom estado até o primeiro semestre do ano de 2018.

Verificou-se a possibilidade de aplicação do produto em quatro escolas deste município,

destas,  somente  uma  apresentava  uma  sala  de  informática  em  bom  estado  de

conservação, o Colégio Estadual Aydano de Almeida. 

O C.E. Aydano de Almeida é um colégio de tradição no município e no presente

ano  completou  70  anos  de  funcionamento.  O  mesmo  apresenta  algumas  turmas  do

segundo segmento do Ensino Fundamental, turmas de Ensino Médio e atualmente é a

única escola do Estado no município de Nilópolis que oferece os cursos Técnicos em

Administração e em Contabilidade.

O produto educacional foi testado junto a alguns estudantes que se voluntariaram,

durante um tempo vago da turma. Para tal, durante a semana que aplicou-se o produto

apurou-se quantos computadores estavam com o  adobe air  atualizado e instalou-se a

versão  offline do Scratch em dez máquinas juntamente com as simulações que seriam

utilizadas em cada máquina, para o caso de algum imprevisto com a internet da escola no

dia da aplicação do mesmo.

Algumas semanas antes, ofereceu-se a oportunidade de testar o produto e alguns

estudantes se voluntariaram para participar. Todos os estudantes que se voluntariaram

são de uma turma de segundo ano do ensino médio, de uma turma que o autor dessa

dessa dissertação leciona.

A atividade foi planejada para ser aplicada em um encontro único de dois tempos

de aula - 100 minutos - na sala de informática, em um horário vago da turma. Mas em

uma turma mais numerosa, provavelmente este tempo se estenderia para dois encontros

de dois tempos - 200 minutos - de aula. Durante o encontro os estudantes participaram de

uma  aula  em  que  as  simulações  em  Scratch  seriam  testadas  utilizando-se  os

questionários  de verificação,  respondidos individualmente,  no fim da aula.  No mesmo
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questionário, também foram respondidas, de forma voluntária, quais foram as impressões

deles com relação ao encontro.

 Gravou-se o áudio do encontro para verificação das respostas dadas em aula em

contraponto às respostas dadas pelos mesmos nos questionários.

O questionário de aplicação do produto consiste em algumas, poucas, perguntas

que tinham por objetivo verificar se os estudantes compreenderam o objetivo de cada

simulação. Estas perguntas estavam disponíveis numa plataforma online de perguntas -

Google Forms - e os estudantes as responderiam ao fim de cada simulação. Entretanto,

como nem todas as máquinas estavam com internet no dia da aplicação do produto, os

alunos responderam as questões impressas e suas respostas foram analisadas.

O produto resultante está no Anexo 1. Nele, um  pequeno roteiro com as respostas

esperadas e um pequeno tutorial para o uso de cada simulação. O questionário tem um

total  de dez perguntas,  dentre elas,   quatro perguntas pessoais que responderam de

forma opcional.

Dentre  todos os  alunos da turma,  com 42 alunos (na  chamada),  apenas 8  se

voluntariaram para participar da atividade. Alguns fatores facilitaram a baixa adesão do

projeto  proposto,  dentre  os  quais,  sua não obrigatoriedade,  ausência  de  recompensa

avaliativa (não foram prometidos pontos bimestre), a proximidade com o recesso escolar

e o fato de grande parte dos alunos trabalharem, por se tratar de uma turma do terceiro

turno (noturno). 

Na próxima seção serão descritos os resultados da análise do produto.

4.1 Relato do encontro

O encontro se deu na sala de informática do Colégio Estadual Aydano de Almeida.

Antes de chamar os estudantes para a sala os computadores já estavam testados e o

programa do  Scratch Offline já estava instalado com as simulações salvas  na área de

trabalho de 10 máquinas, previamente instaladas. Um tempo foi utilizado para verificar se

as  simulações  estavam  funcionando  corretamente  em  todas  as  máquinas  antes  de

chamar  os  estudantes.  A  sala  de  informática  é  bem  ampla,  com  cerca  de  40

computadores e uma pequena lousa branca. 

No dia da aplicação, somente o computador da mesa do professor estava com

acesso à internet, ou seja, se a versão offline não estivesse instalada previamente a aula

teria  que  ser  adiada.  Depois  que  as  máquinas  foram  todas  testadas,  os  alunos  se

encaminharam para  a  sala  de  informática  para  a  aula.  Levou-se  15 minutos  entre  a
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verificação  das  máquinas  e  o  translado  dos  alunos  da  sala  de  aula  para  a  sala  de

informática (figura 4.1). 

Figura 4.1: Fotografia dos estudantes na sala de informática para a realização da atividade.

Apesar  de  ter  sido  um  encontro  único,  para  fins  organização  a  atividade

apresentada em três partes conforme as simulações de Scratch. O encontro levou cerca

dois  tempos  de  aula  (100  minutos).  Para  facilitar  a  organização  da  dissertação  este

encontro foi dividido em três partes. Uma para cada simulação do Scratch. No título de

cada seção serão postos também o tempo gasto, bem como o tempo aproximado para

uma turma grande.

A) Primeira Simulação (20 minutos ~ 40 minutos)

Nos primeiros  momentos da aula,  os  alunos abriram a  primeira  simulação e  a

observaram.  Como  já  descrito  no  capítulo  2,  esta  simulação  conta  uma  pequena

historinha no início  da mesma e,  em seguida,  é observado o movimento  relativo  dos

atores da simulação, um com relação ao outro - o carro e o filhote de cachorro. Nesta

parte do encontro foi perguntado se eles compreenderam o que estava sendo mostrado.

Realizou-se perguntas do tipo: “com relação ao cachorro para onde o carro se move?” e

“com relação ao carro, o cachorro pode estar parado?”. É interessante notar que mesmo

com a simplicidade da simulação apresentada,  os  estudantes  se  mostraram bastante

interessados e participativos, respondendo as todas as perguntas realizadas oralmente,
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quase que instantaneamente.

Na  segunda  parte,  após  assistirem  a  simulação,  foi  perguntando  se  eles

conseguiam pensar em situações do cotidiano semelhantes à apresentada na simulação.

Alguns estudantes responderam ao mesmo tempo e uma estudante respondeu: “quando

fazemos sinal para o ônibus e ele passa.” Verificando que os estudantes identificaram

com propriedade os elementos conceituais apresentados,  a próxima pergunta realizada

tinha o objetivo de quebrar a concepção de que o movimento só pode acontecer, com

relação ao chão. Perguntou-se, portanto, quem está se movendo mais rápido, o cão ou o

carro.  Com  exceção  de  um  aluno,  todos  disseram  que  o  carro  estava  mais  rápido,

mostrando que apenas a introdução às TIC’s não seria suficiente para compreensão do

tema. Nesse momento estimulou-se um debate com respeito a assertiva correta.

Após a discussão, foram introduzidos novos elementos conceituais por parte do

professor, como o fato de o movimento sem um referencial bem definido ser vago ou não

existir. Ao término desta etapa, passou-se para a próxima simulação.

B) Segunda Simulação (30 minutos ~ 60 minutos)

A segunda simulação apresenta a corrida entre dois  atores, observada por um

terceiro. Em seguida, é mostrado o movimento dos outros atores com relação a um dos

corredores.  Nas  configurações  iniciais  a  velocidade  de  um  era  maior  que  o  outro,

portanto, um se moveria mais rápido que o outro, com relação ao chão. Assim como na

primeira simulação,  pediu-se para descrever  o  que acontecia  nesta  segunda.  Não foi

explicado,  a  priori,  que  as  velocidades  estavam  diferentes,  mas  alguns  estudantes

notaram isso rapidamente enquanto descreviam a simulação. 

Alguns  estudantes  apresentaram  uma  dificuldade  inicial  para  compreender  a

segunda  etapa  da  simulação,  pois  nesta,  o  movimento  de  dois  atores  é  exibida  em

relação a  um dos  corredores.  Novamente,  os  estudantes  discutiram entre  si  sobre  o

funcionamento  da  simulação.  Para  estimular  o  debate,  o  professor  realizou  algumas

perguntas qualitativas do tipo: “quem está mais rápido?” e “com relação a quem dizemos

que um está mais rápido que o outro?”.

Depois que compreenderam como o movimento  de um corredor  era visto  pelo

outro, introduziu-se perguntas quantitativas sobre o quão rápido um se move com relação

ao  outro.  Depois  de  alguma  discussão  e  algumas  hipóteses,  os  alunos,  de  forma
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sistemática, chegaram na relação: V12 = V1 -  V2,  onde V1  e V2 são as velocidades do

corredores com relação ao observador em repouso e V12 é a velocidade do corredor 2

com relação ao observador 1. Para tanto os estudantes foram guiados pelo professor a

algumas situações cotidianas para verificar as velocidades, até chegar a este ponto.

Um exemplo de pergunta realizada neste caso foi:  “Imagine que dois carros se

movem na mesma direção, um a 20 km/h e o outro a 10 km/h, qual deve ser a velocidade

do que está mais rápido com relação ao outro?”. Com base na simulação a visualização

da simulação alguns estudantes responderam rapidamente “10 km/h”,  para chegar na

relação de velocidades portanto deve-se fazer uma análise de como as velocidades se

relacionam e após algumas hipóteses os estudantes chegaram na relação almejada.

A  compreensão  da  relação  de  velocidades  no  movimento  relativo  era  um dos

objetivos  almejados durante  a  elaboração  da  simulação e,  verificar  que alguns  deles

conseguiram  chegar,  foi  muito  satisfatório.  Em  seguida  passou-se  para  a  terceira

simulação.

C) Terceira Simulação (30 minutos ~ 60 minutos)

Semelhante à segunda simulação, esta mostra o movimento relativo de dois atores

em sentidos opostos, com relação a outro móvel. Em seguida, é mostrado o movimento

de um com relação ao outro e vice-versa. Assim, como nas outras simulações, estimulou-

se que descrevessem a simulação oralmente e, também, pediu-se para que indicassem

situações do cotidiano semelhantes à apresentada na simulação.

Também  era  almejado  que  os  estudantes  compreendessem  a  relação  de

velocidades quando dois móveis se movem em direções distintas. Para tal  discutiu-se

como se dava a relação de velocidades de um móvel com relação ao outro. Primeiro de

forma qualitativa, observando-se a simulação. Depois de forma quantitativa, através de

situações mediadas pelo professor.

Assim como na segunda simulação chegaram de forma sistemática na equação:

V12 = V1 + V2, onde V1 e V2 são as velocidades do corredores com relação ao observador

em repouso e V12 é a velocidade do corredor 2 com relação ao observador 1. Perguntas

cotidianas como: “se dois carros, em direções opostas, se movem com velocidades de 20

km/h e 10 km/h qual deve ser a velocidade do maior na visão em relação ao outro?”. Com

base na simulação alguns viram que a velocidade seria maior e após algumas hipóteses

chegaram na relação da velocidade relativa.
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Depois de explorar as simulações, os estudantes responderam individualmente a

uma folha com o questionário por 20 minutos, aproximadamente. Na próxima seção será

apresentado as respostas dadas e uma análise de seus resultados.

4.2 Análise do Produto

A resolução dos questionários não teve interferência por parte do professor. Eles

foram  respondidos  individualmente  ou  em  dupla,  pelos  estudantes  e  a  análise  das

respostas serão postadas juntamente com a justificativa das assertivas que o professor

considerou corretas. As questões a seguir são referentes à primeira simulação:

A) Análise das questões da Simulação 1: Movimento Relativo 1.

Questão 1: Que referencial  deve ser pressuposto para dizermos que o carro está se

movendo?

A figura 4.2 apresenta o resultado das respostas dadas pelos alunos à primeira

questão do questionário referente à Simulação 1. Dentre as respostas dadas algumas das

assertivas corretas foram:

Figura 4.2 - Resultados dos alunos na primeira questão da Simulação 1.
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“em relação ao chão,” (Aluno 1)

“na visão do filhote.” (Aluno 2)

A  resposta  que  foi  dada  incorretamente,  provavelmente,  se  deu  por  má

interpretação ou por desatenção do aluno pois respondeu:

“a velocidade”. (Aluno 4)

Questão 2: Quem está mais rápido, o cão na visão do motorista ou o motorista na visão

do cão?

a) O carro.

b) O cãozinho.

c) Ambos se movem com mesma velocidade.

d) Outro. (Escreva)

Figura 4.3 - Resultado dos alunos na segunda questão da Simulação 1.

Essa pergunta foi realizada de outra forma e foi o tema de um debate durante a

primeira parte do encontro. Contudo, a figura 4.3 serve para mostrar o quão difícil é abrir

mão  de  algumas  concepções  alternativas,  visto  que  dois  dos  oito  estudantes

responderam que o carro com relação ao chão era mais rápido que o cão com relação ao

motorista. Uma outra hipótese é que erraram também por falta de atenção na leitura da
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questão.

Questão 3: Suponha que o cãozinho estivesse sentado na estrada, por que ele parece se

mover na segunda etapa do vídeo?

A figura 4.4 apresenta uma diferença com relação aos anteriores.  Apesar de a

maioria responder corretamente a questão, alguns alunos deixaram em branco a questão.

Algumas das respostas que os estudantes deram corretamente foram:

“pois o carro está em movendo;” (Aluno 1)

“por causa da velocidade do carro”. (Aluno 3)

Figura 4.4 - Resultado dos alunos na segunda questão da Simulação 1.

A seguir serão analisadas as questões referentes à Simulação 2.

B) Análise das questões da Simulação 2: Movimento Relativo 2.

Questão  1: O  que  acontece  com  os  dois  corredores  quando  eles  se  movem  com

velocidades diferentes?
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Figura 4.5 - Resultado dos alunos na primeira questão da Simulação 2.

A Figura 4.5 representa o quantitativo das respostas dadas pelos alunos. Dentre os

resultados considerados satisfatórios pode-se citar:

“um irá ficar a frente por maior velocidade”. (Aluno 3)

Tivemos  dois  estudantes  que  não  justificaram  corretamente  ou  responderam

corretamente a uma pergunta que não foi feita, pois responderam:

“lado a lado”; (Aluno 4).

“a mesma velocidade, estarão lado a lado.” (Aluno 5).

Se a questão fosse, qual a velocidade dos corredores quando estão lado a lado, a

resposta estaria correta. Mas mais uma vez erraram por falta de atenção à pergunta.
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Questão 2: Em que situação a menina se moverá para trás com relação ao gato?

Figura 4.6 - Resultado dos alunos na segunda questão da Simulação 2.

Dentre as assertivas responderam:

“quando a velocidade do gato é maior;”. (Aluno 3).

“se ela estiver com a menor velocidade.” (Aluno 4).

Ambas são respostas equivalentes.

Como podem ver  pela figura 4.6,  a quantidades de alunos que acertaram esta

questão foi bem maior.  

Questão  3: O  que  a  pergunta  anterior  simboliza  no  referencial  do  observador  em

repouso?

a) A menina se move mais rápido que o gato.

b) O gato se move mais rápido que a menina.

c) O observador em repouso está se movendo.

d) Ambos se movem com mesma velocidade.
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Figura 4.7 - Resultado dos alunos na terceira questão da Simulação 2.

Apesar  da  equivalência  das  respostas  da  questão  anterior,  nesta  questão,  os

estudantes  que  responderam que  a  menina  se  move  mais  devagar  que  o  gato  não

responderam ao seu equivalente matemático (figura 4.7), o gato se move mais depressa

que  a  menina.  Ou  erraram,  portanto,  por  falta  de  atenção  ou  por  falta  de  domínio

matemático

Questão 4: Quem está mais rápido, o gato na vista do observador em repouso ou o

observador na vista do gato?

a) O gato na vista do observador.

b) O observador na vista do gato.

c) Depende da velocidade escolhida.

d) Ambos se movem com mesma velocidade com relação ao outro.
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Figura 4.8 - Resultado dos alunos na quarta questão da Simulação 2.

A incidência de erros por parte dos estudantes nessa questão (figura 4.8) foi maior

que  o  habitual,  pois  essa  questão  é  equivalente  à  segunda  questão  da  primeira

simulação. 

A seguir serão discutidas as questões referentes à simulação 3.

C) Análise das questões da Simulação 3: Movimento Relativo 3.

 Questão 1: O que acontece quando o gato e o menino têm a mesma velocidade?
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Figura 4.9: Referente à primeira questão da simulação 3.

Nesta etapa serão discutidas as assertivas incorretas (figura 4.9). Aparentemente

os estudantes que responderam incorretamente responderam como se os dois móveis

estivessem se movendo na mesma direção. O estudante 5, por exemplo, escreveu:

“eles se movimentam lado a lado”. (Aluno 5)

Novamente, a falta de atenção por parte dos estudantes os levaram a responder

essa questão como se olhassem para a simulação 2. 

Questão 2: Como seria  a velocidade do observador  se fosse mostrado mostrado no

programa?

a) Depende do Observador.

b) A mesma que do gato.

c) A mesma que do menino.

d) N.D.A.
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Figura 4.10: Segunda questão da simulação 3.

Essa  questão  não  foi  bem  elaborada,  por  isso,  apresentou  tantas  respostas

distintas. Deveríamos ter perguntado a velocidade do observador com relação a alguém,

o que não está claro na questão. Neste sentido, tanto a alternativa b quanto a c estariam

corretas  em  seus  próprios  referenciais.  No  produto  final  esta  questão  estará  melhor

escrita.

Questão 3: Descreva o movimento do observador na visão do gato.

Almejava-se que os estudantes soubessem descrever o movimento com relação a

outros  referenciais,  distintos  do  solo.  Para  tanto,  verificamos  se  eles  conseguiriam

descrever  descrevê-los  corretamente  (figura  4.11).  Dentre  as  respostas  corretas

apresentamos a do estudante 7 que escreveu:

“se move na mesma velocidade, porém em direção oposta.” (Aluno 7)

A resposta foi simples, mas apresenta o conceito de velocidade para descrever o

movimento dos objetos.

54



Figura 4.11: Respostas dos estudantes à terceira questão da Simulação 3.

4.3 Análise da metodologia

Ao final da aula, pediu-se que os estudantes que desejassem que escrevessem um

pequeno  texto  com  suas  impressões  a  respeito  da  atividade.  Como  foi  pedido  que

realizassem  de  forma  anônima,  não  exporei  os  nomes  dos  estudantes.  Entretanto,

apresenta-se abaixo os comentários de todos que desejaram escrever  algum parecer

sobre o trabalho.

“Gostei  muito  da  atividade,  aprendemos  muito  sobre  a  velocidade  e  o

movimento relativo, e o melhor é que as atividades se parecem com o que

acontece no nosso cotidiano.”

“Gostei muito da atividade, assim ficou mais fácil  de entender a matéria,

bem aprovado por mim pode passar mais.”

“Gostei muito da atividade, achei bem educativa e creio que essa matéria

deveria ser ensinada na sala de aula.”
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“Achei ela totalmente interessante. A capacidade de passar a matéria de 

uma forma mais clara.”
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Conclusões

Nesta dissertação apresentamos a proposta de atividade e sua aplicação, em uma

escola da rede pública do Estado do Rio de Janeiro. Conforme apresentado, o ensino

tradicional tem-se mostrado insuficiente para uma geração que tem se desenvolvido com

aparatos  tecnológicos.  Mais  do  que  isso,  o  uso  de  tecnologias  é  um  direito  dos

estudantes.  Frente  às  dificuldades  encontradas  na  educação,  acreditamos  que  os

resultados apresentados sejam satisfatórios.

O Scratch, se mostrou mais uma vez um poderoso aliado para ser utilizado em sala

de aula. Existem diversos outros programas desenvolvidos na plataforma com o objetivo

de ensino. Acredita-se que com um pouco de empenho outros professores possam criar

programas similares para utilização em sala de aula. Logicamente, os professores que já

tem alguma noção de programação e lógica computacional terão muito mais facilidade

para programar na plataforma, mas os professores que desejam aprender a programar, o

Scratch é um bom programa para iniciar.

O formado aparentemente infantil  do Scratch agradou os estudantes, por conta

disto a aula foi bem divertida, de acordo com alguns, aos professores que desejam utilizar

este material, os roteiros e as perguntas utilizadas estão disponíveis nos anexos deste

trabalho.  No  produto  educacional  também  terá  uma  sessão  inicial  para  auxiliar  os

professores  nos  primeiros  passos,  bem  como  pequenas  alterações,  caso  sejam

necessárias,  nos  programas  disponíveis  na  plataforma  (as  três  simulações  estão

disponíveis online).

Conforme descrito, o planejamento é essencial para o bom desenvolvimento de um

trabalho, entretanto, saber improvisar é uma habilidade que a maioria dos professores

costumam ter. Como em qualquer atividade que envolva computação, imprevistos podem

acontecer,  mas quando o  planejamento é feito  com antecedência,  menos imprevistos

surgirão.

Incentivamos que os professores saiam de sua zona de conforto e tentem novas

ferramentas em suas salas de aula. O uso de TICs, conforme demonstrado no primeiro

capítulo tornam as aulas muito mais atrativas e de forma que os alunos interajam de
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forma mais dinâmica e participativa. Notamos esta participação durante a aplicação do

produto educacional. O movimento relativo, conforme discutido é um passo anterior para

a compreensão da relatividade Restrita de Einstein, reitero o incentivo, ousem ensinar

novos conteúdos do currículo que normalmente não são vistos por conta do pouco tempo

e extenso currículo.
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Apêndice 1

Roteiros
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Bem vindos, caros alunos!

Você está em repouso ou em movimento?

É possível um objeto estar em repouso e em movimento ao mesmo tempo?

O dicionário define movimento como: “Ato ou efeito de mover(-se).” Qu a n d o

falamos que alguém está se movendo está implícito que ela está andando, que ela está

se deslocando no espaço, que “onde” ela está está mudando com o passar do tempo,

certo? Está implícito também que a pessoa se move com relação ao chão.

Galileu  Galilei  foi  um Físico  que Italiano realizou estudos sistemáticos  sobre  o

movimento. Ele enunciou que para descrever o movimento de algo é necessário definir

com relação a que este movimento será estudado. Veja a seguir o que acontece quando o

movimento é definido com relação a um referencial diferente do chão.

Assista a Simulação 1: Movimento Relativo

<https://scratch.mit.edu/projects/168378029/>

Figura 1: Movimento Relativo.

Clique na bandeirinha verde e aperte a tecla “espaço” uma vez para a simulação

começar. Assista com atenção e responda as questões a seguir.

1 - O carro está se movendo com relação a que, de acordo com a simulação?
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________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2 -  Assista  novamente  com atenção e  responda quem se move  mais  rapidamente  o

cãozinho na visão do carro ou o carro na visão do cãozinho?

A. O carro.

B. O cãozinho.

C. A velocidade dos dois é a mesma.

D. Outro. (Qual?_____________________________________________________)

3 -  Supondo que o cãozinho estivesse sentado à beira  de uma estrada,  por que ele

parece estar se movendo na segunda etapa do vídeo?

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Após responder as questões discuta com seus colegas e com o professor sobre as

perguntas respondidas. Verifique se houveram respostas muito diferentes das suas.

Existe alguma pergunta que gostaria de mudar a resposta? Justifique sua resposta.

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Nota: Movimento Relativo e Movimento são a mesma coisa. Todo movimento necessita

de um sistema de referência, de acordo com o princípio de relatividade de Galileu.

Espere o professor antes de começar a próxima etapa.

Abra a simulação: Movimento Relativo 2 e responda as questões.

 <https://scratch.mit.edu/projects/211335064/>
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Foto 2: Movimento Relativo 2

Leia atentamente as instruções e responda:

1 - Coloque a velocidade do gato com um valor diferente da velocidade da menina e

aperte a tecla espaço para ver a simulação. Descreva o que acontece a seguir com os

dois corredores.

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

2  -  Modifique  os  valores  da  velocidade  e  responda:  Em que  situações  a  menina  se

moverá para trás com relação ao gato?

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3 - O que a última pergunta simboliza no referencial do observador em repouso?

a) Que o menina se move mais rápido que o gato.

b) Que o gato se move mais rápido que a menina.

c) Que o observador em repouso está caminhando.

d) Que o gato e a menina se movem com mesma velocidade.

4 - Quem está mais rápido, o gato na vista do observador em repouso, ou o observador

em repouso na vista do gato?
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a) O gato na vista do observador.

b) O observador na vista do gato.

c) Depende da velocidade escolhida.

d) Ambos se movem com mesma velocidade,  mas em sentidos opostos,  um com

relação ao outro.

Após responder as questões discuta com seus colegas e com o professor sobre as

perguntas respondidas. Verifique se houveram respostas muito diferentes das suas.

Verifique se há alguma relação entre as velocidades com relação ao observador

em repouso e em relação ao gato. Para tal modifique as velocidades da simulação e tente

observar se existe alguma conservação de quantidades.

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Existe alguma pergunta que gostaria de mudar a resposta? Justifique sua resposta.

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Espere o professor antes de começar a próxima etapa.

Abra a simulação: Movimento Relativo 3 e responda as questões.

<https://scratch.mit.edu/projects/222549747/>
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Figura 3: Movimento Relativo 3

1 - Descreva o que acontece quando a velocidade do gato e do menino são a mesma,

com relação ao observador em repouso (parado).

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Nota:  Diz-se que um objeto está em repouso quando sua velocidade é nula (zero) com

relação a alguém ou alguma coisa (sistema de referência).

2 - Por que na situação anterior o gato se moveu mais rápido na segunda etapa que na

primeira?

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3  -  Este  programa  não  mostra  o  movimento  do  observador  em  repouso  conforme

mostrado  na  simulação  anterior.  Imagine  e  descreva  como  seria  o  movimento  do

observador em relação ao gato? Quanto será a sua velocidade?

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Após responder as questões discuta com seus colegas e com o professor sobre as
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perguntas respondidas. Verifique se houveram respostas muito diferentes das suas.

Existe alguma relação entre as velocidades, com relação ao gato, na segunda simulação

e  na  terceira  simulação?  Discuta  com  seus  colegas  e  utilizem  as  simulações  para

chegarem em uma relação das velocidades.
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Apêndice 2

Manual de Aplicação do Produto

Educacional
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Caro colega, bem vindo!

Este produto educacional tem por objetivo de contribuir com o ensino dos conceitos

básicos de Movimento  Relativo.  Ele  foi  desenvolvido  no Curso de Mestrado Nacional

Profissional  em  Ensino  de  Física,  no  Polo  15  -  Instituto  de  Ciências  Exatas  da

Universidade Federal Fluminense.

Este Manual de Aplicação contém informações sobre a aplicação do produto, que

consiste  nos  roteiros  de  atividades  realizados  a  partir  das  simulações  em  Scratch,

também elaboradas na criação do produto.

O Manual de Aplicação está organizado em três partes:

Parte 1 - O Scratch: Apresenta a Plataforma Scratch e os links para as simulações.

Parte 2 - Forma geral de aplicação: 

Parte  3  -  Aplicação  no  Laboratório: Sugestões  de  abordagem  e  aplicação  nesta

abordagem.

Tenham um Ótimo Trabalho!
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Parte 1 

O Scratch
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O Scratch

O  Scratch  é  uma  linguagem  de  programação  projetada  pelo  grupo  Lifelong

Kindergarden do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). Projetado inicialmente

para incentivar crianças de 8 a 16 anos a criarem mídias interativas, num ambiente lúdico,

e compartilhar com todo o Mundo na forma de histórias, simulações ou jogos. Com um

alcance tão extenso, professores de todo o mundo compartilham entre si suas estórias em

uma plataforma própria, o ScratchEd, tornando a troca de recursos e a discussão entre os

pares muito mais dinâmica.

Apesar da facilidade com que os programas podem ser criados e compartilhados

com  uma  infinidade  de  usuários,  eles  não  podem ser  acessados  por  smartfones  ou

tablets, somente por computadores que tenham o Adobe Air instalado em seus sistemas

operacionais. As mídias criadas podem ser acessadas Online ou podem ser baixadas e

executadas através da versão de Editor Desconectado (Versão Offline do Scratch).

Figura 1: Página com as simulações de movimento relativo.

As simulações criadas para este projeto estão disponíveis através do endereço eletrônico

<https://scratch.mit.edu/studios/5110294/>. A figura 1 mostra a página com a  tela inicial

do estúdio com as três simulações com o tema Movimento Relativo. Se não conseguir

acessar a simulação verifique se seu navegador está atualizado e se ele não bloqueou o

adobe flash player. Se o problema persistir atualize o Adobe Air de seu computador.

Para  atualizar  o  Adobe  Air  e/ou  baixar  o  Editor  Offline  acesse  o  endereço
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<https://scratch.mit.edu/download>.  Nele  também estão disponíveis  materiais  de  apoio

que como o Guia de Iniciação e os Projetos de Arranque. Incentivamos que os caros

colegas  aprendam  a  programar  utilizando  o  Scratch,  entretanto  não  é  necessário

conhecimento  em  programação  para  que  vocês  utilizem  os  projetos  finalizados

disponíveis na plataforma como ferramenta pedagógica. 

Descrição das Simulações

As três simulações uma pequena instrução de uso em suas páginas. Recomenda-

se  que  sejam executadas  em tela  cheia  para  melhor  visualização,  principalmente  se

estiver utilizando a versão offline. 

Simulação 1: Movimento Relativo

Como exibido na Figura 2, o projeto Movimento Relativo consiste em uma pequena

história onde é apresentado o movimento de dois atores da simulação, o cachorro e o

carro. Para começar basta apertar (uma vez só) a tecla “Espaço”. Se apertar mais de uma

vez  o  programa  não  funcionará  corretamente,  pois  a  linguagem  de  programação  se

iniciará quantas vezes o usuário apertar. Sem cancelar o comando anterior.
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Figura 2: Movimento Relativo - Noção básica.

Para dar uma ideia inicial de como o programa funciona, como é o interior desta

simulação, das três esta é a mais simples, veja a figura 3, a seguir:

Figura 3: Interior da Primeira Simulação

O programa se inicia quando o estudantes aperta a tecla espaço do teclado. A tela

mostrada na figura 3 é a área de trabalho da personagem (ator)  Dog Puppy.  Como o

programa é dividido em  três momentos, o ator possui mais de uma linha de comando. Na
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primeira parte da simulação, o ator  Monkey2 explica o que acontecerá nesta simulação

(figura 4).  Por  isso quando o estudante clicar na tecla  espaço, o  Cãozinho seguirá a

primeira linha de comando, ao clicar no espaço esconder. Quando o macaco termina sua

parte ele some e simultâneamente o cenário muda com o cãozinho e o carro em suas

posições iniciais.

Figura 4: Linhas de comando da primeira cena dos três atores na primeira cena.

O único personagem que terá movimento durante a mudança de cenário será o

carro. Para tanto, foi usada uma peça de controle (cor laranja) com o comando “repita 50

vezes”. Neste caso ele adiciona 10 (pixels) na direção x do plano repetidas vezes, dando

a sensação de movimento. Se o professor desejar que o carro ande mais rapidamente ou

mais lentamente poderá mudar os 10 pixels. Esta é uma das formas de fazer um objeto se

movimentar  no  Scratch.  Nas  outras  simulações  foram  usadas  formas  distintas  para

movimentar  os  personagens.  Após a  simulação do carro  se  movendo em relação ao

cachorro, segue-se para a cena onde o cachorro se move com relação ao carro.

Figura 5: Linha de comando do movimento do cão com relação ao carro.
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A linha de comando do cachorro se movendo é semelhante ao do carro, entretanto,

utilizou-se uma outra peça de comando, diferente da anterior. Neste caso usou-se “repita

até que tocar na borda”, e foi adicionado - 10 pixels ao eixo x, ou seja, o objeto se moveria

na direção oposta a anterior, mas com a mesma quantidade de pixels por vez. Em outras

palavras, com mesma velocidade, mas em direção oposta.

As peças de mudar a fantasia servem para mudar a aparência do ator. Na segunda

cena ele está posicionado de costas (dog puppy back) e na última de frente (dog puppy

right). Estas são ferramentas que modificam apenas a estética da cena. Veja como ficam

as cenas lado a lado (figura 6).

Figura 6: Cenas lado a lado da simulação movimento relativo 1

Simulação 2: Movimento Relativo 2

Nesta simulação é apresentada uma situação hipotética onde dois personagens

lúdicos vão competir em uma corrida. Basicamente o usuário escolherá os valores das

velocidades  dos  dois  e  será  exibido  o  movimento  com  relação  ao  referencial  do

observador  em repouso no chão e depois  o movimento com relação ao personagem

“gato”. Veja a Figura 3 com a tela inicial da simulação.

Para  usar  a  simulação  basta  arrastar  as  barras  de  rolagem  para  os  valores

desejados de velocidades dos dois atores e apertar a barra de espaço uma vez.
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Figura 7: Movimento Relativo 2 - Noção Básica.

De forma similar à primeira simulação, esta possui três personagens. Mas como

foram utilizados valores variáveis para as velocidades, os estudantes podem interagir com

esta simulação. Veja as cenas da simulação a seguir  (figura 8),  em seguida veremos

como funciona o programa (figura 9).

Figura 8: Cenas da simulação movimento relativo 2.
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Figura 9: Linha de comando dos personagens da primeira cena.

Nesta simulação os gato e a menina se movimentam juntos na primeira cena,

diferentemente da simulação anterior.  Enquanto o personagem observador diz que os

dois se movem, ambos se movimentam com a velocidade que o estudante escolheu. Para

o movimento destes personagens criou-se 4 variáveis, a saber: “t”, “t1”, “velocidade da

menina” e “velocidade do gato”. O movimento ocorre dentro da peça de repetição, quando

é adicionado um valor a x, para tanto usa-se a condição, “repita até que 30 < …”, e o valor

máximo seria o valor da variável “t1”, para o gato, e “t” para a menina, para ter a sensação

de continuidade do movimento da cena. O valor a ser adicionado advém da equação

horária:

S=So+V .t  (1)

S−So=+V . t (2)

Δ S=V .t (3)

Δ S=D (4)

D=V . t (5)

As  distância  que  os  personagens  percorrem  são  proporcionais  ao  produto  da

82



velocidade e do tempo, no programa, serão proporcionais a:

D gato=(Velocidadedo gato)∗t 1 (6)

Dmenina=(Velocidade damenina)∗t (7)

Se o professor desejar que os dois se movam mais lentamente, ele pode diminuir o

valor atribuído a “t” e “t1” na programação, inicialmente está (0,5), mas se modificar em

um  ator,  terá  que  modificar  nos  demais,  caso  contrário  eles  se  moverão  de  forma

diferenciada.

A animação dos personagens gato e menina parecerem estar correndo se dá por

conta da mudança de “fantasia” (aparência do ator) na última linha do comando “repita até

que…”.

A segunda cena os dois personagens se movem com relação ao gato. Veja na

figura 10 a linha de comando dos três atores.

Figura 10: Linha de comando do movimento em relação ao gato.

A linha de comando desta etapa é muito parecida com a da primeira cena, com a
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diferença que observador se move com a velocidade do gato, mas em direção oposta e a

velocidade da menina, em relação ao gato é proporcional a diferença entre a velocidade

da menina e do gato, ambas escritas pelas equações (8) e (9), respectivamente:

“Adicione: (−1)∗(Velocidadedo gato)∗(t 1)a x” (8)

“Adicione: (VelocidadedaMenina−Velocidade do gato)∗t 1 a x” (9)

A animação do gato e da menina correndo se dão por conta da mudança de 

Simulação 3: Movimento Relativo 3

Semelhante  à  simulação  2,  o  usuário  pode  modificar  a  velocidade  de  dois

personagens que se cruzam ao caminharem por um pier. O movimento se dá inicialmente

com  relação  ao  observador  em  repouso.  Em  seguida  são  exibidos  o  movimento  do

“menino” com relação ao “gato” e o movimento do “gato” com relação ao “menino”. Na

Figura 11 está expressa a página com a simulação 3.

Para iniciar o programa basta arrastar a barra de rolagem para o valor desejado de

velocidade e apertar a tecla “espaço” uma única vez.

Figura 11: Movimento Relativo 3 - Noção Básica

A simulação  2  e  3  são  muito  similares,  inclusive  na  construção  do  código  de
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programação,  portanto  não  entraremos  tantos  detalhes  sobre  o  mesmo.  Para  fins

ilustrativos, veja as figura 12 e 13 com as cenas da simulação, em sequência:

Figura 12: Primeira cena da simulação Movimento Relativo 3.

Figura 13: (a) Movimento do menino com relação ao gato; (b) Movimento do gato com relação ao menino.

Veja  como a  relação de  velocidades aparece  neste  código,  como na  segunda

simulação,  mas  com  o  sinal  invertido  ao  da  simulação  anterior.  Na  figura  14  são

respectivas ao movimento do menino com relação ao gato e em seguida, o movimento do

gato com relação ao menino.

Figura 14: Linha de comando da movimento do Menino, em relação ao gato e vice-versa.
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Veja que as velocidades são parecidas, a diferença está no sinal de negativo, que

é responsável pela mudança de direção do menino com relação ao gato. Enquanto um se

move da direita para a esquerda, o outro se move da esquerda para a direita. 

Dependendo  da  situação  da  internet  de  sua  escola,  será  necessário  que  o

professor  baixe  a  versão  offline  do  Scratch  bem  como  as  simulações.  Já  foi  dito

anteriormente como baixar a versão offline. Para baixar qualquer uma das simulações,

deve-se  primeiramente  clicar  no  botão  “ver  interior”.  Abrirá  uma  página  com  a

programação do simulação. Veja a Figura 15.

Figura 15: Interior da Simulação 3.

Aberto  o  interior  do  programa,  clique  na  aba  Arquivo  ->  Baixar  para  o  seu

computador.  O arquivo  baixado pode ser  executado na Versão Offline  do Scratch.  O

arquivo baixado é do tipo SB2 (Extensão da versão de Edição Offline).
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Parte 2

Forma Geral de Apresentação

87



Quando for aplicar o produto observe os passos a seguir:

1º Passo: Certifique-se que a máquina tenha acesso a internet. Caso não tenha instale

através  de  um  pendrive  a  versão  de  Editor  Desconectado  (Offline)  e  deixe  na  as

simulações baixadas no computador.

2º Passo: Solicite que os estudantes sentem individualmente ou em duplas para cada

máquina.

3º Passo: Sistematize os conteúdos apresentados na simulação pedindo aos estudantes

que imaginar situações do cotidiano semelhantes às apresentadas em cada simulação.

4º Passo: Distribuir  aos estudantes os roteiros de atividades referentes às simulações de

Movimento Relativo.

5º Passo: Durante a realização da tarefa estimule o debate entre os estudantes.

6º Passo: Verifique no diálogo se os estudantes estão se expressando com a linguagem

científica e auxilie-os ao se expressarem.
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Parte 3

Aplicação em Laboratório
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Nas  três  simulações  os  alunos  têm  autonomia  para  fazerem  hipóteses  e

dialogarem  a  respeito  do  movimento  relativo.  O  papel  do  professor  é  mediar  o

conhecimento.  Durante  a  simulação  converse  peça  que  tentem  imaginar  situações

semelhantes às apresentadas na simulação. Utilizando as simulações apenas como um

ponto  de  partida  e  suas  vivências  e  experiências  serão  os  pilares  para   que  o

conhecimento seja construído.

Organizamos  as  atividades  utilizando  como  base  os  roteiros.  Algumas dicas  e

sugestões serão dadas em meio às questões dos roteiros experimentais.

Simulação 1: Movimento Relativo

Figura 1: Movimento Relativo.

Clique na bandeirinha verde e aperte a tecla “espaço” uma vez para a simulação

começar. Assista com atenção e responda as questões a seguir.

1 - O carro está se movendo com relação a que, de acordo com a simulação?

O carro se move com relação ao cachorro ou com relação ao chão. 

Nesse sentido a maioria dos estudantes dirão que para haver movimento é necessário

que o carro “ande”. A questão 2 tem por objetivo criar uma quebra de expectativa por

parte  dos  estudantes.  Apesar  de  na  programação  ambos  se  movem  com  mesma

velocidade, mas em direções opostas, a boa parte deles achará que viu o cãozinho se

movendo mais lentamente que o carro. Estimule o debate entre os estudantes.

2 -  Assista  novamente  com atenção e  responda quem se move  mais  rapidamente  o
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cãozinho na visão do carro ou o carro na visão do cãozinho?

A. O carro.

B. O cãozinho.

C. A velocidade dos dois é a mesma.

D. Outro. (Qual?_____________________________________________________)

3 -  Supondo que o cãozinho estivesse sentado à beira  de uma estrada,  por que ele

parece estar se movendo na segunda etapa do vídeo?

Pois em relação ao carro, o cãozinho está se movendo.

Dica:  Se  os  estudantes  não  conseguirem  fazer  nenhuma  analogia  peça  para  um(a)

estudante que se imagine em um ônibus em movimento, com relação ao solo. Se em

algum ponto de ônibus ele(a) vê uma pessoa sentada, pergunte o que se deve fazer para

permanecer  com contato visual  na pessoa observada.  Essa ilustração o(a)  ajudará  a

compreender que o movimento depende sempre de um referencial, uma vez que com

relação ao (à) mesmo(a), a pessoa estaria se movendo, por isso ele(a) deveria virar a

cabeça para manter contato visual com a pessoa imaginada.

Simulação 2: Movimento Relativo 2

Foto 2: Movimento Relativo 2

1 - Coloque a velocidade do gato com um valor diferente da velocidade da menina e

aperte a tecla espaço para ver a simulação. Descreva o que acontece a seguir com os
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dois corredores.

Se a velocidade do gato for maior que a velocidade da menina ele passará a menina e no

referencial do gato, a menina se moverá para trás, com velocidade menor que a estimada.

Se a velocidade da menina for maior que a do gato, a menina passará pelo gato, e no

referencial da gato a menina se moverá para frente.

2  -  Modifique  os  valores  da  velocidade  e  responda:  Em que  situações  a  menina  se

moverá para trás com relação ao gato?

Nas situações que a velocidade do gato é maior que a velocidade da menina. 

3 - O que a última pergunta simboliza no referencial do observador em repouso?

A. Que o menina se move mais rápido que o gato.

B. Que o gato se move mais rápido que a menina.

C. Que o observador em repouso está caminhando.

D. Que o gato e a menina se movem com mesma velocidade.

4 - Quem está mais rápido, o gato na vista do observador em repouso, ou o observador

em repouso na vista do gato?

A. O gato na vista do observador.

B. O observador na vista do gato.

C. Depende da velocidade escolhida.

D. Ambos se movem com mesma velocidade, mas em sentidos opostos, um

com relação ao outro.

Questionando os estudantes com relação às velocidades dos personagens nos

dois referenciais observados. Verifique se eles compreendem a relação das entre essas

velocidades  contextualizando  com  o  cotidiano  do  aluno.  Peça  para  que  verifiquem

algumas situações particulares como quando o gato e a menina tem mesma velocidade e

quando o gato tem velocidade nula.

Após responder as questões discuta com seus colegas e com o professor sobre  as

perguntas respondidas. Verifique se houveram respostas muito diferentes das suas.

Dica:  Faça perguntas do tipo “O que acontece quando um carro está na estrada a 40

km/h e outro se aproxima deste à 50 km/h? Para o carro mais lento parece que o outro se
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move a 50 km/h? Você consegue fazer uma situação parecida com esta analogia na

simulação?”. 

Simulação: Movimento Relativo 3.

Figura 3: Movimento Relativo 3

1 - Descreva o que acontece quando a velocidade do gato e do menino são a mesma,

com relação ao observador em repouso (parado).

O menino e o gato se cruzarão no meio cada uma velocidade v determinada. Com relação

ao gato o menino se aproximará dele com velocidade 2v. E vice-versa.

Sugestão: Uma cena análoga a esta ocorre  nas estradas, quando dois carros passam

por uma mesma posição com relação a estrada. O carro da pista da direita vê o carro da

pista da esquerda se aproximar a uma velocidade maior que a velocidade marcada em

seu velocímetro, e vice-versa.

Provavelmente esta questão será a última a ser respondida pelos alunos, até que eles

visualizem. Use valores de velocidades, os estudantes têm mais facilidade com valores

numéricos a valores indeterminados. De preferência valores fáceis de calcular de cabeça,

como 10 km/h e 20 km/h. 

2 - Por que na situação anterior o gato se moveu mais rápido na segunda etapa que na

primeira?
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Pois tivemos uma mudança de referencial. 

3  -  Este  programa  não  mostra  o  movimento  do  observador  em  repouso  conforme

mostrado  na  simulação  anterior.  Imagine  e  descreva  como  seria  o  movimento  do

observador em relação ao gato? Quanto será a sua velocidade?

O observador se move com mesma velocidade que o gato, em relação ao gato, com

mesma velocidade mas direção oposta.

Se alguns estudantes apresentarem dificuldade em visualizar isto, peça para colocarem o

valor da velocidade pequena. Com os corredores se movendo muito depressa fica muito

difícil visualizar a relação do movimento.

Existe alguma relação entre as velocidades, com relação ao gato, na segunda simulação

e  na  terceira  simulação?  Discuta  com  seus  colegas  e  utilizem  as  simulações  para

chegarem em uma relação das velocidades.

Deixem que discutam sobre o movimento. Faça analogias com valores numéricos para

verificar se compreenderão a relação de velocidades. Provavelmente esta etapa levará

mais tempo que a segunda. Lembre-os que as situações são diferentes. Enquanto na

segunda simulação a velocidade com relação ao outro diminui, na segunda aumenta.

Para  que  os  estudantes  cheguem  nas  transformações  de  Galileu  da  velocidade,  é

necessário que o (a) professor(a) os auxilie com situações cotidianas. Com as simulações

em mente será muito mais fácil chegar nas relações.
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