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RESUMO 

 

Neste trabalho projetamos quatro experimentos de baixo custo para ajudar o professor de 

escolas de ensino médio a desenvolver os princípios da ação e reação e as leis de 

conservação do momento linear e da energia mecânica em sala de aula. Nosso objetivo é 

fornecer ferramentas simples que tornem a aula mais atrativa, mais interativa e que 

ajudem a desfazer concepções espontâneas inconsistentes com teorias já bem 

fundamentadas. 

 

Palavras-chave: Experimentos, Leis de Newton, Leis de Conservação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In this work we propose four experimental activities of low cost in order to help the high 

school teacher in the classroom when introducing the concepts of action-reaction and 

conservation laws of momentum and mechanical energy.  Our aim is to provide simple 

tools to make the classes more atractive and to improve the student’s critical reasoning. 

 

 

Keywords: Experiments, Newton's Laws, Conservation Laws. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Há anos o ensino no Brasil vem sendo criticado por especialistas e 

pesquisadores em educação pela constante improvisação, gerada, principalmente, pela 

falta de políticas públicas adequadas, e pela sua ineficiência. Como consequência, temos 

o baixo desempenho dos alunos que se reflete em exames internacionais como o PISA (o 

Brasil ocupa o 59º lugar em leitura, 63º em ciências e 65º em matemática, num total de 

70 países – dados de 2016), na alta taxa de reprovação e no abandono escolar (cerca de 

11% no ensino médio – segundo senso do INEP – 2015). 

São muitos os fatores que contribuem para a má formação dos alunos: sociais, 

econômicos, políticos e, não menos importante, pedagógicos. Muito tem se discutido para 

se tentar encontrar um modelo didático atraente, dinâmico, com foco numa aprendizagem 

significativa, no entanto, a realidade é que na maioria das escolas do país ainda são 

empregadas metodologias ultrapassadas baseadas, principalmente, no método do “cuspe 

e giz”. Nela é pautada apenas a apresentação de conteúdo, a matéria escrita no quadro e 

copiada pelo aluno é aplicada de maneira mecânica em exercícios repetitivos que muitas 

vezes não apresentam conexão com a realidade do estudante. 

Para complicar ainda mais a situação, estamos vivendo a era do smartphone, 

então, o professor passa a disputar a atenção do aluno com um aparelho que abre um 

mundo novo, cheio de jogos e redes sociais, e que cabe na palma de sua mão.   Para mudar 

esse cenário é necessário ampliar a utilização de novos métodos de ensino, inclusive 

incorporando o uso de smartphone, para tornar as aulas mais atraentes e motivar os alunos 

a buscar o conhecimento. Como já era sugerido por (DRIVER, 1999) e o (PCNEM), uma 

alternativa é trabalhar o conhecimento que o aluno traz consigo de sua vivência diária, 

“nas quais leituras, investigações, discussões e projetos realizados por alunos superam ou 

complementam a didática da transmissão e a pedagogia do discurso”. Construindo uma 

aprendizagem mais próximo ao do científico através de uma construção crítica.  

Segundo ARAÚJO; ABIB (2003, p. 191), “há uma ampla gama de 

possibilidades de uso das atividades experimentais no ensino médio, que vão desde as 

atividades de verificação de modelos teóricos e de demonstração, geralmente associadas 

a uma abordagem tradicional de ensino, até a presença já significativa de formas 

relacionadas a uma visão construtivista de ensino, representadas por atividades de 
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observação e experimentação de natureza investigativa”. Com isso podemos abordar 

tanto a parte demonstrativa de experimentos, com intuito de tornar mais atraente a aula 

tradicional, como utilizar de fato, o experimento como questão motivadora para 

desenvolver um questionamento e criar o conceito de maneira indutiva partindo de uma 

situação concreta. Fugimos, assim, da abordagem dedutiva que os alunos estão 

acostumados a ver, partindo de fórmulas e apenas mostrando a utilização matemática 

delas. 

É comum nos livros didáticos, encontrarmos uma certa valorização dos 

conceitos de mecânica, veja por exemplo: “Curso de Física” (MÁXIMO; ALVARENGA, 

2006), um dos mais utilizados nas escolas brasileiras, o primeiro volume trata da 

mecânica, o terceiro do eletromagnetismo, contendo, nos dois capítulos finais alguns 

tópicos de física moderna e relatividade e no segundo volume, ótica, termodinâmica e 

movimento ondulatório. E não deveria mesmo ser diferente, pois no curso de mecânica 

são abordados muitos conceitos que serão utilizados nos tópicos subsequentes, então eles 

precisam ser bem trabalhados em sala de aula no início do ensino médio. Diante dessa 

observação e para pluralizar mais a sua utilização, pensamos numa gama de experiências 

na área de mecânica clássica, que permita ao professor tanto utilizá-lo como uma 

demonstração de um dado fenômeno, como também, usá-lo numa atividade que demande 

investigação e resulte na construção do conceito físico abordado.  

Neste trabalho projetamos quatro experimentos de baixo custo para ajudar o 

professor de escolas de ensino médio a desenvolver os princípios da ação e reação e as 

leis de conservação do momento linear e da energia mecânica em sala de aula. Nosso 

objetivo é fornecer ferramentas simples que tornem a aula mais atrativa, mais interativa 

e que ajudem a desfazer concepções espontâneas dos alunos inconsistentes com teorias já 

bem fundamentadas. Esta monografia encontra-se dividida da seguinte forma: no capítulo 

2 apresentamos as motivações teóricas que embasam nosso trabalho; no capítulo 3 

descrevemos em detalhes os experimentos propostos, damos dicas de montagem e 

sugestões de uso em sala de aula; finalmente, no capítulo 4, apresentamos nossas 

considerações finais, com uma síntese das dificuldades e das pretensões de cada 

experimento. 
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2. MOTIVAÇÃO TEORICA 

 

A educação de ciências apresenta sempre uma dificuldade de entendimento 

pelo aluno, isso se dá pela complexidade dos temas abordados que em sua maioria 

demandam uma abstração muito grande. Porém grande parte dos alunos não possuem 

uma maturidade cientifica suficiente para construir um conhecimento com os meios 

tradicionais empregados, meios esses que geram no máximo uma visualização através de 

desenhos e esboços no quadro e explicação de um conteúdo que parece não ser de fato 

aplicado a realidade. 

Somando-se a essa constatação encontramos o ponto de vista dos autores 

Araújo e Abib (2003), que são unânimes em defender o uso de atividades experimentais, 

principalmente devido a capacidade intrínseca dos experimentos de estimularem a 

participação ativa dos estudantes, despertando sua curiosidade e interesse, construindo 

um ambiente motivador, propiciando uma aprendizagem investigativa. 

E ainda complementa dizendo que fenômenos básicos presentes no cotidiano, 

abordados em experimentos simples, despertam o interesse do aluno e são considerados 

fundamentais para criação das concepções espontâneas. Cujo irá instigar a compreender 

o mundo que os cerca, levando a construção do seu conhecimento. 

Para construir esse conceito é definido pelo autor que: 

Toda a atividade sobre um referente empírico, concretizada na execução de 
procedimentos empíricos, que permita: (1) Questionar o referente empírico e 

o que se sabe sobre ele; (2) identificar/controlar variáveis; (3) 

Utilizar/estudar/aperfeiçoar/construir modelos teóricos e/ou das situações 

físicas que sirvam de mediadores entre as teorias e a realidade (LOPES, 2004, 

p. 259) apud Wesendonk e Terrazan, 2016, p.781 

 Diante deste pensamento conseguimos ter passos norteadores para 

desenvolver atividades que venham a facilitar a integração das teorias com a realidade 

que parecem não estar presentes na mesma situação física. 

Assim como diz (DRIVER et. al 1999), a aprendizagem em sala de aula deve 

ser construída por várias teorias informais desenvolvidas pelas pessoas, sobre fenômenos 

físicos resultado de eventos diários vivenciados, formulando uma significação única 

através de experimentos, “atividades práticas bem elaboradas que desafiem as concepções 

prévias do aprendiz, encorajando-o a reorganizar suas teorias pessoais”. 
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 “Desse modo, acredita-se que atividades relacionadas com aspectos do 

cotidiano apresentam uma significativa importância, uma vez que os conceitos 

relacionados com os fenômenos abordados podem ser analisados segundo as 

conceituações científicas, permitindo aos alunos analisar e comparar a adequação e 

limitação das diferentes interpretações, contribuindo-se assim para que possam alcançar 

a desejada reestruturação conceitual”. ARAÚJO; ABIB (2003, p. 190) 

Condizente com esta postura o MEC – Ministério da Educação lançou um 

novo programa chamado Educação em Prática que constitui na abertura de laboratórios 

de instituições de ensino superior parceiras para que alunos do ensino básico ampliem 

seus conhecimentos com foco em suas habilidades e aptidões. Os estudantes do ensino 

médio e do 6º ao 9º ano do ensino fundamental terão a oportunidade de colocar em prática 

todo o aprendizado da sala de aula. Porém analisando uma problemática comum nas 

escolas que é a condução escolar, esse programa pode não alcançar seu objetivo integral.  

Com essa motivação a mais em mente, apresentamos um conjunto de 

experiências de baixo custo que podem ser realizadas em uma sala de aula comum. Se for 

possível ter acesso a uma oficina na escola, seria muito interessante convidar os alunos 

para ajudar na construção dos experimentos. Em relação ao uso do experimento em sala 

de aula, recomendamos que o professor mantenha o foco no questionamento das teorias 

informais que o aluno trás da sua vivência diária e que, muitas vezes, não condiz com o 

conhecimento científico e na observação da natureza. 
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3. ATIVIDADES EXPERIMENTAIS 

 

 Neste capítulo descrevemos em detalhes os experimentos que projetamos 

para ilustrar os conceitos da terceira Lei de Newton, conhecida como princípio da ação e 

reação, e as leis de conservação da energia mecânica e do momento linear.  Nosso objetivo 

é introduzir um elemento novo na sala de aula para captar a atenção dos alunos e motivar 

uma discussão a respeito dos conceitos que serão estudados. Nossa expectativa é que 

durante a discussão os alunos expressem ideias espontâneas e que com o desenrolar dos 

experimentos essas noções intuitivas possam ser confrontadas abrido espaço para uma 

aprendizagem mais significativa. O ideal é que a turma seja dividida em grupos e que 

cada grupo receba um kit para realizar a experimentação, no entanto, se isso não for 

possível, o professor ficará encarregado de demonstrar o experimento.  Tendo como base 

o currículo mínimo implementado pela Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro 

– SEEDUC/RJ, nossa sugestão é que esses experimentos sejam apresentados nas turmas 

do1º ano do ensino médio, no segundo e no quarto bimestre. 

 

3.1 EXPERIMENTOS DA TERCEIRA LEI DE NEWTON 

 

Para a observação do princípio de ação e reação propomos dois experimentos 

de montagens bastante simples. 

 

3.1.1 Experimento seringa de compressão 

Material utilizado: 

• 2 seringas sem agulhas; 

• 2 molas de mesmo tamanho e mesmo material; 

• 1 suporte de fixação para uma seringa; 

• 1 lixa de unha larga.  
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Montagem e procedimento experimental:  

Para realizar a montagem do experimento siga os passos conforme mostrado 

na figura 1 abaixo. 

(1) Retire a ponta da seringa;  

(2) Desmonte a seringa; 

(3) Retire seu êmbolo de borracha e suas partes plásticas; 

(4) Lixe até que se tenha uma superfície lisa na haste;  

(5) Após realizar essas etapas, prenda a mola na haste plástica; 

(6) Coloque esse conjunto dentro da seringa novamente.  

Repita o mesmo processo da fig. 1 para outra seringa, construindo assim um 

par de seringas igualmente modificadas.  

Figura 1: Montagem da seringa de compressão 
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 Agora, coloque uma das seringas fixadas no suporte e deixe a outra livre para 

ser manuseada (observe figura 2-1). O experimento consiste em colocar as duas hastes 

plásticas em contato uma contra a outra e efetuar uma força para comprimir as molas que 

estão dentro das seringas. Para realizar o experimento, siga os passos descritos conforme 

mostrado na figura 2. 

 

(1) Alinhar as hastes plásticas das duas seringas. (2) Aplique uma força 

apenas na seringa que está na mão, empurrando ela contra a outra fixada no suporte. (3) 

Comprima a mola até seu ponto de compressão máxima.  

Seguindo essas orientações, será possível observar a compressão igual das 

duas molas contidas nas seringas. Mostrando assim que há um par ação e reação agindo 

para comprimir as molas igualmente. 

 

 

 

Figura 2: Realização do experimento seringas de compressão 
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Uso na sala de aula: 

Sugerimos que antes de realizar o experimento o professor peça aos alunos 

para descreverem em poucas palavras o que eles acham que vai acontecer com as seringas 

e com as molas durante a compressão. Para estimular a discussão o professor pode 

levantar algumas questões: como a força aplicada na 1a seringa se distribui entre as outras 

partes do dispositivo? Quem faz força sobre quem? Será que alguma parte do dispositivo 

recebe uma força maior que outra parte? Será que as molas sofrerão a mesma 

compressão? 

Na realização dos experimentos é bom fazer a utilização da escala da 

quantidade de líquido que ficam impressa na seringa, para ter a referência que a 

quantidade de traços da escala contados do início da seringa até a onde a mola está 

comprimida será igual nas duas seringas. Assim demonstramos que há uma força de ação 

comprimindo a primeira mola (força da mão) gera uma reação comprimindo a segunda 

mola. Isso também mostra que a força de interação nas molas, par ação reação, tem o 

mesma intensidade e sentidos opostos.  

Após a realização do experimento o professor deve solicitar aos alunos uma 

revisão nas hipóteses elaborados anteriormente. Os grupos discutem durante 3 ou 5 

minutos e oralmente tentam explicar, com suas palavras, o conceito físico que está 

presente naquele experimento. Por último, pode-se formular um enunciado que seja 

fisicamente coerente, porém, que seja escrito com as palavras dos alunos para ser de fácil 

assimilação.   

 

3.1.2 Experimento barcos de atração 

Material utilizado: 

• 2 barcos de pequenos de plástico; 

• 2 imãs de neodímio;  

• 2 placas de ferro; 

• 1 cuba transparente com água; 

• 2 pedaços de linha.  
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Montagem e procedimento experimental: 

Para realizar a montagem do experimento siga os passos conforme mostrado 

na figura 3 abaixo. 

(1) Retirar o barco da embalagem;  

(2) Fixar as placas de ferro na frente do barco de plástico com cola instantânea 

e vedar todas as junções com o intuito de impedir a entrada de água dentro 

de sua estrutura;  

(3) Grudar o imã na placa de ferro o mais centralizado possível 

(4) Por último, marcar sua posição com uma caneta para facilitar a 

recolocação do imã.   

Esse procedimento deve ser repetido de modo a se montar dois barcos 

exatamente com as mesmas características. Verifique a flutuabilidade do barco, se for 

necessário, você poderá substituí-lo por um pedaço de isopor, porém o manuseio e a 

estética serão prejudicados. Se tudo estiver funcionando, encha a cuba com água e 

coloque os barcos dentro com os imãs grudados. 

Figura 3: Montagem do barco de atração 
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  Para ajustar a distância em que o imã começa a atrair o outro é necessário 

amarrar uma linha na extremidade traseira dos barcos e vagarosamente ir aproximando 

um do outro, achando essa distância deve-se amarrar a linha presa nos barcos na borda 

do recipiente por ganchos de fácil remoção, utilize pedaços de clips dobrado. Mantenha 

essa distância inicial entre os barcos A e B estável. 

Propomos que o experimento seja explorado em duas situações: 

I) Com um imã grudado no barco A e outro no B, solte as linhas que 

estão amarradas nas pontas do recipiente.  

II) Retire o imã do barco B e coloque no barco A. Deixando o barco A 

com 2 imãs e o barco B sem nenhum. Reposicione as distâncias dos 

barcos e solte as linhas.  

Uso em Sala de Aula 

Quando a preparação inicial estiver concluída, coloque a cuba em cima de 

uma mesa de forma que todos os alunos possam visualizá-la, espere um tempo até que a 

água do recipiente estabilize. 

Se houver mais de um kit em sala de aula, permita que os alunos brinquem 

com os ímãs e experimentem a força magnética, essa parte lúdica é importante para 

estimular a curiosidade e a criatividade. Enuncie as duas situações descritas anteriormente 

e antes de realizar o experimento peça para que os alunos em grupo de 3 ou 4, elaborem 

uma pequena descrição do que ocorrerá em cada situação, destacando qual seria a 

diferença entre as duas situações.  

Observe que nas duas situações os barcos irão um de encontro ao outro. Nos 

dois casos, a força magnética que o barco A exerce sobre o barco B e a força magnética 

que B exerce sobre A, possuem a mesma intensidade e sentidos opostos e, portanto, 

formam um par de ação e reação. Inicialmente a aproximação é lenta, mas a força 

magnética que um barco exerce sobre o outro aumenta conforme eles se aproximam e 

quando ela é forte o suficiente para romper a força de atrito entre os barcos e a água, os 

barcos arrancam e se chocam rapidamente.    

A diferença é que na situação I os barcos estão exatamente nas mesmas 

condições iniciais, então, o choque ocorrerá exatamente no meio do caminho entre eles. 

Esta situação está representada na figura 4. Veja que se as forças não tivessem a mesma 

intensidade os barcos não se encontrariam exatamente no meio do caminho.  
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Na situação II, as condições iniciais não são mais idênticas para os dois 

barcos, por exemplo, o barco com 2 ímãs está mais pesado que o barco sem ímã. Ocorrerá 

uma atração mútua entre os barcos porque o ímã magnetiza o ferro e ferro magnetizado 

se comporta exatamente como um ímã. Conforme já dissemos, as forças de A sobre B e 

de B sobre A possuem a mesma intensidade, no entanto, como as condições iniciais dos 

barcos são diferentes o choque ocorrerá num ponto específico entre eles. Esse ponto de 

encontro vai depender de como o ferro vai sendo magnetizado, a medida que os barcos 

se aproximam. Quanto maior a magnetização, maior a força entre os barcos. Quando a 

força entre eles for forte o suficiente para romper o atrito dos barcos com a água eles 

arrancam e se chocam. Esta situação está representada na figura 5. É importante ressaltar 

que as questões referentes a magnetização do ferro pelo ímã não precisam ser levantadas 

agora, elas podem ser guardadas para um momento mais oportuno. 

A imagem ao lado esquerdo (fig.4) mostra o resultado da situação I em três 

momentos distintos, (1) sendo a distância fixada pelos fios, (2) o momento logo após a 

soltura e (3) o momento do choque bem ao meio da distância que os separa.  

Na imagem da direita (fig.5) mostra o resultado em dois momentos, (1) sendo 

a distância fixada pelos fios e o (2) encontro dos dois barcos. 

Após a realização do experimento seria interessante pedir aos alunos para 

rediscutirem o experimento por 3 ou 5 minutos e formularem uma explicação oral para 

cada uma das situações.  

Figura 5:Situação I - exp. barcos de atração Figura 4:Situação II - exp. barcos de atração 
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Para uma observação mais detalhada dessas duas situações sugerimos a 

utilização do recurso de câmera lenta contida em smartphones ou câmeras fotográficas. 

A velocidade com que os objetos se atraem é alta tornando a observação a olho nu não 

tão eficaz e didática como a realizada através desse meio de gravação. 

A realização dessas experiências depois da aula teórica do assunto torna a 

experiência mais facilmente compreensível, e assim pode ser abordado conceitos mais 

específicos como o tipo de força que promove a interação dos barcos, qual a diferença de 

interação entre o primeiro e segundo caso, análise vetorial das forças aplicadas em cada 

barco, etc. 

 

3.2 EXPERIMENTOS DE CONSERVAÇÃO 

 

3.2.1 Experimento rampas inclinadas 

Como previsto no quarto bimestre há a abordagem do tópico conservação, 

nele ocorre uma sub divisão em duas partes: conservação de energia e conservação de 

momento linear. Nesse experimento abordaremos o conceito da conservação de energia 

mecânica. 

 

Material utilizado: 

Esse experimento tem o nome de rampas inclinadas, isso devido a sua 

construção que possui duas rampas com inclinações distintas. Ele é constituído por: 

• 5 pedaços de madeira de tamanho de tamanhos distintos; 

• 1 m de borracha de 1” transparente; 

• 1 seringas e mola; 

• 2 bolinhas de ferro idênticas; 

• 2 bolinhas de gude idênticas; 

• 1 conjunto de grampos e parafusos 

• 1 bisnaga de cola instantânea 20 g. 
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Montagem e procedimento experimental: 

Utilizando ferramentas simples, será possível a construção do experimento 

como mostrado na figura 7 abaixo. 

Primeiramente separar 4 pedaços de 

madeira com tamanhos diferentes para 

que uma seja a base (1), outra altura 

(2) e dois pedaços as rampas (3). Para 

posicionar as rampas foram utilizados 

um conjunto de esquadros para formar 

a inclinação das rampas em 30° e 45° 

com relação a base. Após foi realizado 

o corte da borracha do tamanho que sirva para conduzir a bolinha por toda extensão da 

rampa em seguida colada na madeira das rampas, para que a borracha não se mecha 

enquanto a bolinha desce (4). 

Realizado esse processo nas duas rampas precisamos construir um suporte 

que abandone as bolinhas do topo das rampas ao mesmo tempo, para que seja possível 

uma melhor visualização do conceito físico atrelado ao experimento. 

Para realizar o experimento foi 

desenvolvido um suporte com calhas 

para auxiliar o abandono das bolinhas de 

mesma altura e ao mesmo tempo. 

Observe a figura ao lado. (1) Fixamos o 

suporte com calhas de modo a direcionar 

as bolinhas para dentro da mangueira de 

borracha. (2) Utilizamos uma régua para 

impedir que as bolinhas caiam 

diretamente. Assim é possível realizar 

com mais precisão a soltura das bolinhas 

que caem somente quando a régua é 

retirada. 

 

 

Figura 7: Construção do suporte de lançamento 

Figura 6:Montagem das rampas inclinadas 
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Com a construção completa separaremos algumas situações: 

I) As duas bolinhas de ferro idênticas são abandonadas em queda livre 

da mesma altura. 

II) As duas bolinhas de ferro idênticas são abandonadas uma em cada 

rampa da mesma altura. 

III) As duas bolinhas de gude idênticas são abandonadas em queda livre 

da mesma altura.  

IV) As duas bolinhas de gude idênticas são abandonadas uma em cada 

rampa da mesma altura.  

V) Uma bolinha de ferro e a outra de gude são abandonadas em queda 

livre da mesma altura.  

VI) Uma bolinha de ferro na rampa de 45° e a outra de gude na rampa de 

30° são abandonadas da mesma altura.  

VII) Uma bolinha de ferro na rampa de 30° e a outra de gude na rampa de 

45° são abandonadas da mesma altura.  

 

Uso em sala de aula: 

Após a descrição das 7 situações sugerimos que o professor divida a turma 

em grupos de 3 ou 4 alunos para que eles discutam e construam hipóteses para todos os 

casos. Para estimular a discussão o professor pode lançar perguntas referentes as massas 

e as velocidades das bolinhas. Por exemplo, ao soltar uma bolinha de cada rampa qual 

chegará ao solo primeiro? A conclusão muda se considerarmos o movimento em queda 

livre? 

Após a realização do experimento, o aluno deve compreender que em todas 

as situações as bolinhas lançadas de uma mesma altura chegarão no ponto mais baixo da 

trajetória, seja pelas rampas ou em queda livre, com a mesma velocidade. Também deve 

ser observado que a transformação de energia potencial em energia cinética independe da 

sua massa. Na comparação entre as bolinhas em cada rampa observaremos que a bolinha 

que vai na rampa de 45° chega em um tempo menor na parte de baixo da rampa isso se 

deve pelo comprimento da rampa ser menor e a aceleração sofrida nela ser maior, porém 

a sua velocidade será a mesma no final das rampas independente da sua inclinação. Nas 

situações que envolvem a troca da sequência de lançamento das bolinhas não veremos 
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nenhuma diferença entre elas, isso se deve a conservação da energia mecânica que é a 

mesma nos dois casos. 

Observe que 

independentemente 

da inclinação da 

rampa, o alcance, x, 

das bolinhas no chão 

deve ser o mesmo, 

pois, a velocidade 

(V) de lançamento 

das bolinhas a partir 

da mesa será a 

mesma.  

 

Resultados qualitativos para esse experimento podem ser obtidos 

observando-se a queda das bolinhas no chão, conforme mostrado na figura 8. Para mostrar 

que as bolinhas abandonadas de rampas com inclinações diferentes chegam as suas bases 

com a mesma velocidade você pode medir o alcance, x, das bolinhas após elas serem 

lançadas como projéteis no chão. O alcance deve ser o mesmo pois esse alcance depende 

somente da velocidade, V, com que as bolinhas chegam ao final das rampas. Você pode 

usar um papel carbono para marcar o alcance das bolinhas no chão. Para uma análise mais 

rigorosa, recomendamos a utilização do recurso de câmera lenta contida em smartphones 

e câmeras fotográficas. O vídeo gravado em câmera lenta pode ser reproduzido quadro a 

quadro permitindo uma visualização mais apurada da queda das bolinhas nas diferentes 

situações. 

 

3.2.2 Experimento plataforma deslizante 

Seguindo a sequência didática implementada pela SEEDUC o próximo tópico 

a ser abordado é a conservação do momento linear. Para desenvolver esse assunto de uma 

forma lúdica e interativa construímos um experimento chamado plataforma deslizante. 

 

Figura 8:Esquema para análise da velocidade das bolinhas no final da rampa 
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Material utilizado: 

• 2 pedaços de madeira de tamanho AxLxC; 

• 8 rodas oriundas de um patins usado; 

• 8 suportes criados para afixar essas rodas;  

• 16 parafusos para madeira de CxD; 

• 1 balança.  

 

Montagem e procedimento experimental: 

Observe a figura 8 e siga os seguintes passos: 

(1) Primeiramente, pegue um tampo de 

madeira que suporte uma pessoa de até 90kg e 

uma chave de fenda para fixar os suportes das 

rodinhas;  

(2) Aparafuse o suporte de ferro na 

madeira; 

(3) Coloque as 4 rodas presas nos 

suportes de ferro; 

(4) Com isso teremos uma plataforma 

deslizante. 

O processo deve ser repetido o processo para a construção da segunda 

plataforma deslizante.  

Com a construção do par de plataformas e em uma superfície lisa e nivelada 

será possível realizar o experimento.  

Obs.: com a realização de diversas tentativas de construção percebi que 

as rodas utilizadas para esse experimento devem ser provenientes de patins (ou skates) 

pela facilidade de rolagem, devido as mesmas possuírem rolamentos. Quando foram 

utilizadas rodas de equipamentos industrias, as mesmas não possuíam uma rolagem 

adequada para o experimento. 

O experimento consiste em convidar os alunos para sentar nas plataformas e, 

aos pares, se impulsionarem. Eles terão a oportunidade de observar que ao empurrar o 

colega, os dois ganham quantidade de movimento. A partir daí eles serão levados a 

concluir que o momento é uma quantidade que deve se conservar. 

Figura 9: Montagem da rampa deslizante 



26 

 

Uso em sala de aula 

Escolha um grupo de 4 alunos. Com auxílio da balança separe um par de 

alunos com massas bem parecidas e outro par de alunos com massas bem diferentes. Caso 

seja necessário, utilize objetos que agreguem massa para igualar ou diferenciar a massa 

dos indivíduos. 

Após a separação desses alunos sugerimos que as seguintes situações a sejam 

investigadas: 

I) Com o par de alunos de mesma massa pedir para que ambos se 

empurrem mutuamente. 

II) Com o par de alunos de mesma massa pedir para que um fique parado 

e que o outro faça força sobre seu colega. 

Então, repetir o experimento com o par de alunos com massas diferentes: 

III) Pedir para que ambos se empurrem mutuamente. 

IV) Pedir para que um fique parado e que o outro faça força sobre seu 

colega. 

 

Depois da apresentação das 4 situações e antes da execução do experimento, 

o professor deve dividir a turma em grupos de 3 ou 4 alunos e pedir a eles para discutir o 

que eles acham que ocorrerá em cada uma das situações. Os alunos devem se concentrar 

no que ocorre logo após a aplicação da força, desprezando a atuação da força de atrito. 

Logo após a realização do experimento o professor poderá confrontar as hipóteses 

previstas pelos alunos com os resultados obtidos no experimento.   

O experimento pode ser apresentado aos estudantes antes que o conteúdo de 

conservação do momento linear e o teorema de impulso-momento seja lecionado. Nesse 

caso, acreditamos que os alunos utilizarão o conceito da terceira lei de newton para 

explicar porque as plataformas se separam quando os colegas (A e B) se empurram. 

Esse tipo de resposta pode ser o ponto de partida para o aprofundamento das 

consequências do princípio de ação e reação. Observe que como as forças de A sobre B 

(FAB) e de B sobre A (FBA) são de mesma intensidade, então, tanto A quanto B 

receberão o mesmo impulso (𝐼 =  𝐹 . ∆𝑡, onde ∆𝑡 é o tempo de interação entre A e B). 

Com uma pequena manipulação da segunda lei de Newton chega-se a um importante 
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teorema que relaciona impulso e momento:  

2ª Lei de Newton:   𝐹 =  𝑚. 𝑎    →   𝐹 =  𝑚 . ∆𝑣
∆𝑡⁄   

Mas 𝐼 =  𝐹 . ∆𝑡, então:  𝐼 =   𝑚 . ∆𝑣, ou seja, impulso é igual a variação da 

quantidade de movimento.  

A partir dessa dedução começa a se entender porque há diferença entre os 

casos I e  III, por exemplo.  No caso I, como as massas de A e B são praticamente iguais, 

ao se empurrarem eles ganham a mesma velocidade em sentidos contrários, já em III, a 

velocidade de cada individuo dependerá de sua massa. As mesmas conclusões podem ser 

aplicadas aos casos II e IV.  

Com essa parte bem entendida, os alunos podem ser levados a intuir a 

conservação da quantidade de movimento. Veja que, inicialmente, em todas as situações, 

o par de estudantes está sempre em repouso, ou seja, a quantidade de movimento total do 

par é zero. Então, o par interage, A e B se empurram com forças de mesmo módulo e 

sentidos contrários. A e B ganham o mesmo impulso e, consequentemente, sofrem, em 

módulo, a mesma variação na quantidade de movimento. Como eles estavam em repouso 

inicialmente, podemos dizer que, após o impulso: 

𝑚𝑎 . 𝑣𝑎  =  − 𝑚𝑏 . 𝑣𝑏   →    𝑚𝑎 . 𝑣𝑎 + 𝑚𝑏 . 𝑣𝑏   =  0 

Ou seja, a quantidade de movimento total do par é nula antes e depois da 

interação. 

Após a análise de todas as situações proposta no experimento acreditamos 

que os alunos aceitarão com mais naturalidade que o momento é uma grandeza que se 

conserva quando a resultante das forças externas que atuam sobre o sistema é nula e 

estarão curiosos para conhecer outros exemplos em que este princípio possa ser aplicado. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A experimentação relacionada a uma determinada situação física, segundo o 

autor abaixo citado, abre algumas possibilidades, como: 

1. Problematizar essa situação física, questionar sobre alguns de seus aspectos 

principais e sobre o que os alunos sabem sobre ela; 

2. Identificar e/ou controlar variáveis relevantes dessa situação e estabelecer 
relações entre essas variáveis; 

3. Estudar essa situação, ou aprofundar-se no conhecimento sistematizado 

sobre essa situação, ou ainda, construir e compartilhar conhecimentos sobre 

essa situação, tomando-a como objeto mediador entre 

teorias/modelos/leis/conceitos científicos e a realidade natural; 

4. Resolver problemas específicos associados a essa situação física 

(WESENDONK,2015; Adaptado e ampliado a partir de LOPES, 2004). 

 

Norteados por este ideal, propusemos a construção de 4 experimentos para 

auxiliar o professor da escola de ensino médio a desenvolver os princípios da ação e 

reação e as leis de conservação do momento linear e da energia mecânica em sala de aula. 

Nosso objetivo é colocar o aluno no centro da discussão, estimulando o raciocínio e a 

criatividade, e trabalhando concepções prévias que, geralmente, são carregadas de erros 

conceituais.  

No experimento das seringas de compressão, constituído por uma seringa 

com uma mola dentro, procuramos quebrar a ideia intuitiva do aluno de que quando 

aplicamos uma força em um objeto contra outro, apenas um objeto sofrerá a ação de uma 

força. Com esta construção mostramos que haverá uma força de reação no segundo corpo, 

ou seja, em um corpo distinto do que sofreu a primeira força de ação. Usando a marcação 

da seringa mostramos que as forças de ação e reação possuem mesma intensidade e 

sentidos opostos, introduzindo assim o conceito expresso pela terceira lei de Newton. 

Deixo como sugestão para futuras abordagens a utilização de molas com 

diferentes constantes elásticas para observar o deslocamento desigual entre elas e isso ser 

elemento motivador para introdução do conteúdo de forças elásticas.  

Abordando ainda o mesmo assunto do princípio de ação e reação há uma 

segunda experimentação chamada de barcos de atração. Estes barcos, construídos com 

imãs na frente, são atraídos mutuamente devido às forças magnéticas. Na segunda 
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situação, em que há imã em apenas um dos barcos, mostramos que a força magnética 

atuará não só no imã atraindo o ferro, como também, no ferro atraindo o imã. Essa força 

mútua forma um par de ação e reação, levando os barcos a se encontrarem próximo da 

marca da metade da distância inicial de interação. 

Com isso é pretendido que o aluno modifique a ideia de que a única força 

existente no sistema é a de atração do imã puxando o ferro. Também ressaltamos que 

quando os barcos possuírem a mesma massa será percebido que há um deslocamento 

igual dos dois objetos. 

Sugiro que para ampliação desse conceito utilize exemplos que possuam 

massas diferentes, sendo um imã mais pesado que o ferro e após o inverso, para uma 

maior problematização do assunto e que essa curiosidade dessas situações possa servir 

como introdução a conceitos como conservação do momento linear.  

Seguindo a sequência didática sugerida pela SEEDUC, abordamos a lei de 

conservação da energia mecânica. Assim, o experimento das rampas inclinadas, 

construído com duas rampas de inclinações diferentes, busca questionar a vivência do 

aluno quanto a queda de objetos de mesma massa e de massas distintas com trajetórias 

diferentes. 

Posteriormente a realização desse experimento será possível compreender 

que a transformação da energia potencial em energia cinética é a mesma em todas as 

situações. Devido essa transformação só depender da altura do abandono ser a mesma 

para possuírem a mesma velocidade no final da queda. Porém observaremos que na queda 

da rampa de 45° será mais rápida do que a de 30°, isso se deve pelo menor tamanho a ser 

percorrido pela bolinha na rampa mais inclinada. 

Assim será possível retirar do aluno a associação do tempo da queda ser o 

mesmo, quando na verdade o que é idêntico são os valores das velocidades finais. O 

tempo da queda é alterado de acordo com o tamanho da trajetória, mantendo essa razão a 

mesma para objetos saindo da mesma altura. 

Proponho que este experimento seja também utilizado para estudos de 

lançamentos oblíquos com a simples retirada do seu anteparo no final da sua base e 

colocando-o sobre uma mesa para que no final da descida ele caia ao chão com uma 

velocidade inicial formando uma parábola na sua trajetória de queda. 

Ainda dentro das leis de conservação porém abordando o conteúdo de 
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conservação do momento linear é realizado o experimento das plataformas deslizantes, 

sua construção é simplesmente, um tampo de madeira com rodas. Nele iremos trabalhar 

duas questões controversas para os alunos: a primeira diz respeito ao movimento relativo 

entre dois objetos de mesma massa que interagem, por exemplo, se um colega dá um 

empurrão no outro colega haverá movimento para os dois? A segunda questão diz respeito 

ao movimento relativo entre dois objetos interagentes de massas diferentes. 

Com nosso experimento o aluno consegue visualizar na primeira parte o 

conceito de impulso que é uma força aplicada por um tempo, e que mesmo quando há 

apenas um empurrando há impulso nos dois. Já na segunda parte, eles veem que há 

impulso nos dois, porém, seus deslocamentos serão distintos e isso é atribuído a diferença 

de velocidade dos alunos em cada plataforma, devido a diferença de massa que existe. 

Sendo o aluno mais pesado o de menor velocidade e o mais leve de maior velocidade. 

Aconselho a utilização dessa plataforma para construção de dispositivos que 

se integrem e permita tanto a colisão das plataformas como também a utilização de 

dispositivos de lançamentos sobre ela para observação do recuo.  

Por último, vale ressaltar que as propostas citadas não são fixas, com roteiros 

fechados, e podem ser alteradas de acordo com a necessidade e disponibilidade do 

professor aplicador. Elas servem como fonte inspiradora para novas abordagens em sala, 

tornando mais interessante o ensino de física. 
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