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RESUMO 

IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO POTENCIALMENTE 

SIGNIFICATIVA NO ENSINO DA CINEMÁTICA E INTRODUÇÃO AO CONCEITO 

DE ENERGIA 

 

Erelaine Patrícia de Moraes 

Na presente dissertação, defende-se que o constante desenvolvimento da 

tecnologia esteja presente no cotidiano dos educandos, no entanto parte das práticas 

docentes não têm acompanhado esse contexto. Este trabalho foi desenvolvido, 

objetivando propor uma sequência didática pautada em uma Unidade de Ensino 

Potencialmente Significativa (UEPS) pretendendo oportunizar uma aprendizagem 

significativa. Para isso, foram utilizadas ferramentas tecnológicas comuns à realidade 

dos alunos, tais como smartphones, aplicativos e vídeos. Com isso espera-se 

contribuir para minimizar o desinteresse dos alunos pelo estudo das Ciências, em 

particular da Física. Essa UEPS foi organizada em duas partes, na qual a primeira 

trabalhou os conceitos da cinemática e a segunda parte introduziu os conceitos de 

energia. Ambas tiveram como ferramenta de apoio o uso do aplicativo VidAnalysis-

free® que se utiliza da técnica de vídeo-análise voltada para o ensino de movimentos 

clássicos como o movimento retilíneo uniforme (MRU) e o movimento retilíneo 

uniformemente variado (MRUV). Assim, tais conceitos foram relacionados garantindo 

um trabalho interdisciplinar entre a Física e a Matemática. Diante disso, a proposta 

apresentada buscou levar o estudante a deixar de ser apenas receptor e tornar-se 

agente do processo de ensino-aprendizagem. A proposta foi implementada em uma 

turma de 9º ano do Ensino Fundamental II no Colégio Estadual Piauí, localizado no 

município de Volta Redonda/ RJ. Como resultado associado a esta dissertação, foi 

desenvolvido um Produto Educacional que apresenta uma sequência didática e 

materiais de apoio, relacionados ao tema, os quais podem ser usados por professores 

do ensino básico. 

Palavras-chave: Nova Tecnologias; Aprendizagem significativa; UEPS; 

Interdisciplinaridade.  
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ABSTRACT 

 

IMPLEMENTATION OF POTENCIALLY MEANINGFUL TEACHING UNIT IN 

THE TEACHING OF KINEMATICS AND INTRODUCTION TO THE CONCEPT OF 

ENERGY 

 

The present dissertation sustains that the constant development of technology 

should be present in the daily life of the students; however, part of the teaching 

practices has not followed this context. This work is aimed to proposing a didactic 

sequence based on a Potentially Meaningful Teaching Unit (PMTU) intending to 

provide meaningful learning. To that end, common technological tools adapted, to the 

reality of the students, are used such as smartphones, phone applications, and videos. 

The objective is to minimize the lack of interest of the students in the study of Science, 

in particular, Physics. This PMTU is organized in two parts, in which the first focus on 

the Kinematics concepts and the second on introducing the Energy concepts. Both 

parts use the VidAnalysis-free® application as a didactic tool which applies the video-

analysis technique oriented to the teaching of classical movements: uniform rectilinear 

motion (URM) and uniformly variable rectilinear motion (UVRM). Thus, such concepts 

are connected ensuring an interdisciplinary work between Physics and Mathematics. 

In light of that, the present proposal seeks to lead the student to stop being just a 

receiver and start to become an active agent of the teaching−learning process. This 

purpose is implemented in a 9th grade class of an Elementary School II at the Piauí 

State School, located in Volta Redonda city in Rio de Janeiro state. As a result of this 

dissertation, an Educational Product is proposed, presenting a didactic sequence and 

supporting material related to the topic, which can be used by Basic Education 

teachers. 

Key Words: New Technologies; Meaningful learning; PMTU; Interdisciplinary. 
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Capítulo 1 

Introdução 

A geração de alunos que contempla a atual clientela das escolas brasileiras é 

composta por indivíduos que crescem em constante contato com as tecnologias. 

Realidade que, de acordo com Abrão e Adamatti (2015), é reflexo de uma sociedade 

cujos avanços científicos acentuam-se no cotidiano da população tornando cada vez 

mais relevante a presença da ciência e da tecnologia. Nesse mesmo cenário, é 

possível observar um sistema de educação dominado por um ensino em que cabe 

aos professores apenas a transmissão dos conhecimentos acumulados pela 

humanidade, por meio de aulas expositivas (PCN, 1997), problemática que tentou-se 

resolver por meio de políticas públicas como a Lei de Diretrizes e Bases 

(BRASIL,1996) e os Parâmetros Curriculares Nacionais (MEC, 2000). No entanto, 

novos obstáculos têm surgido e precisam ser enfrentados de modo a minimizar os 

entraves que afetam a abordagem das Ciências em sala de aula, adequando a matriz 

escolar e as práticas pedagógicas à realidade dos estudantes. 

Nesse sentido, os constantes avanços tecnológicos influenciam diretamente no 

comportamento dos jovens e sua participação na vida escolar, pois, com o uso 

constante de smartphones, jogos e aplicativos que os cercam, os estudantes acabam 

por ter de dividir a atenção entre o conteúdo programático e as diversas fontes de 

estímulo tecnológico. Nota-se que esses fatos fomentam a questão observada frente 

à ausência de práticas pedagógicas que estejam em paralelo aos avanços científicos. 

Afinal, de acordo com Barroqueiro e Amaral (2011) entende-se que o uso de 

tecnologias pode propiciar a melhoria do processo pedagógico na sala de aula. 

Diante da modernização experimentada pela sociedade, Abrão e Adamatti 

(2015) evidenciam que tem sido crescente um debate acerca da utilização de 

diferentes tecnologias na educação brasileira a fim de possibilitar o favorecimento de 

um aprendizado significativo.  

Embora ocorra esse debate, nota-se que a escola pode não estar 

acompanhando os avanços tecnológicos, o que dificulta a garantia de interesse dos 

estudantes que compõem uma geração totalmente tecnológica, tornando evidente que 
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a instituição não pode mais ignorar essa realidade. Afinal, de acordo com as 

concepções de Paulo Freire apresentadas nos livros Pedagogia do Oprimido (1987) e 

da Pedagogia da Autonomia (1996), as ações do professor devem apresentar clareza 

na sua prática, estando inseridas na realidade do aluno para que seja possível manter 

um diálogo entre educador e educando, afinal “a colaboração como característica da 

ação dialógica (...) somente pode realizar-se na comunicação”. Teorias que vão ao 

encontro da definição de conhecimento para Gadotti (2001), para o qual “conhecer é 

um processo social, e o diálogo é justamente o conhecimento desse processo”. Sendo 

assim, se a escola não se adaptar às tecnologias atuais, é possível que haja, por parte 

dos alunos, um aumento no desestímulo e na desmotivação ao aprendizado. 

Assim, evidencia-se que a geração atual detém informação e facilidade de 

absorção do uso de novas tecnologias, demonstrando desembaraço em se apropriar 

dessas ferramentas, pois, conforme defende Lara et al. (2013), os estudantes 

convivem com artefatos tecnológicos desde a infância, sendo parte integrante de sua 

rotina. Por isso, pode ser estratégico reconhecer a realidade empírica que permeia os 

avanços tecnológicos, empregando-os em favor da aprendizagem. 

Desse modo, verifica-se que existem dificuldades para a valorização e 

entendimento dos conceitos necessários ao aprendizado. Esses problemas 

materializam-se no desinteresse do estudante, uma vez que não reconhecem as 

Ciências em seu cotidiano, pois o conteúdo que é apresentado para o discente é tão 

abstrato que prejudica a aprendizagem, forçando o aluno à prática da memorização 

sem a devida compreensão, realizando uma aprendizagem puramente mecanizada. 

Nesse contexto, considera-se que as Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs), segundo PCN (apud Silva et. al. 2016), podem auxiliar o 

processo de ensino-aprendizagem, pois permitirão avanços significativos que são 

percebidos desde a estrutura cognitiva do aluno até sua identificação na realidade, 

criando um elo entre os conceitos aplicados em sala de aula e sua vivência social. A 

partir dessas ações, busca-se que a aprendizagem seja facilitada, possibilitando o 

rompimento dos obstáculos que impedem a absorção dos conhecimentos por parte 

dos estudantes, afinal, conforme Souza (2015), o principal intuito do ensino de 

ciências deve ser propor condições favoráveis à superação dessas dificuldades. 
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No entanto, é necessário afirmar que, para fazer uso das TICs o docente não 

deve apenas utilizar indiscriminadamente ferramentas tecnológicas, como o 

computador ou o smartphone, sem que estejam inseridos de forma efetiva na proposta 

didática. Pois a finalidade do processo deve ser desenvolver habilidades no educando 

ao abordar determinados conceitos para que favoreçam a apropriação do 

conhecimento. Formando, assim, cidadãos capazes de participar ativamente da 

sociedade, reconhecendo problemas e buscando soluções. 

Entende-se, assim, que a aplicação de uma sequência didática permite aos 

alunos acesso a uma aprendizagem que tenha um efetivo significado para os mesmos. 

Nesse sentido, Moreira (2015) nos apresenta a teoria de aprendizagem significativa 

de Ausubel, que é construída a partir daquilo que o educando conhece, fazendo com 

que o aprendizado surja diante da assimilação entre o saber anterior com o novo 

conceito, o que ocorre após um embate e ancora novas informações à estrutura 

cognitiva do aprendiz. 

Em consequência, foi desenvolvido um Produto Educacional, que serviu de 

base para as análises realizadas, permitindo traçar estratégias de ensino que sejam 

condizentes à realidade educacional do ensino de Física. Portanto, organiza-se em 

uma sequência didática, materiais de apoio, vídeos, aplicativos para smartphones, 

atividades e avaliações continuadas que permitem verificar a aprendizagem no 

decorrer da aplicação desse produto. Reconhecendo, dessa forma, que com a 

utilização das TICs e o favorecimento da participação dos alunos no processo de 

construção e análise dos fenômenos físicos, será possível tornar o conhecimento 

sobre a Física mais efetivo.  

Para isso, esta dissertação está fundamentada em uma sequência didática que 

segue os princípios da Unidade de Ensino Potencialmente Significativa (UEPS) 

(Moreira 2011B) a qual permitiu elaborar uma metodologia voltada ao ensino da física 

que contempla a cinemática com foco analítico no estudo dos movimentos como o 

Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) e o Movimento Retilíneo Uniformemente 

Variado (MRUV) e, por fim, introduz os conceitos de energia. 

Este trabalho tem, portanto, o intuito de apresentar uma proposta que visa, por 

meio de uma integração interdisciplinar, promover condições de levar ao estudante 

uma possibilidade de aprendizagem significativa tanto da física quanto na aplicação 

da Matemática em seu contexto, diante de interpretações gráficas em relação ao 
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estudo da cinemática e ao conceito de energia associadas à aplicação de funções no 

contexto matemático. 

Logo, pretende-se apresentar ao corpo docente uma estratégia de ensino que 

levará aos alunos uma ciência vista como uma concepção que os leve à busca de seu 

próprio conhecimento, permitindo o desenvolvimento do hábito de investigação. 

Esta dissertação está organizada como segue. O capítulo 1 apresenta a 

introdução. No capítulo 2, é exposto o ensino de ciências no Brasil e os desafios a 

serem enfrentados. Em sequência, o capítulo 3 aborda os fundamentos teóricos na 

perspectiva da aprendizagem significativa. O capítulo 4 apresenta a metodologia da 

pesquisa, bem como a sequência didática pensada na otimização da prática docente 

em sala de aula. O capítulo 5 desenvolve a aplicação do produto educacional. O 

capítulo 6 expõe a análise e a discussão dos resultados mediante à aplicação do 

produto educacional. O capítulo 7 conduz as considerações finais, bem como os 

resultados do projeto. Por fim, são dispostos bibliografia e apêndice.  
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Capítulo 2 

O ensino de ciências no Brasil: desafios a serem 

enfrentados 

O ensino de ciências e o de física em particular, tem sido alvo de preocupações 

desde a década de 1960, o que motivou a elaboração de estratégias de políticas 

públicas para amenizar os problemas encontrados, como a primeira Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, implementada em 1961 (BRASIL 1961). Mesmo 

assim, com o passar de cinco décadas, o ensino de ciências, e o de física em 

particular, no Brasil, ainda enfrenta diversos problemas que apontam para uma grave 

crise educacional. Dessa forma, verifica-se um atraso na educação quando é 

realizada a comparação entre a realidade brasileira e a de países com um padrão de 

ensino similar ao nosso. 

Segundo dados relatados na 70ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para 

o Progresso da Ciência (Abalen, 2018), o censo escolar divulgado no ano de 2017 

aponta que cerca de 10% dos alunos matriculados nos 1º e 2º anos do ensino médio 

evadiram das escolas no período de 2014 e 2015 e toda essa análise mostra que, 

conforme o exposto no desempenho dos alunos no Programa Internacional de 

Avaliação dos Estudantes (PISA), em 2015, o Brasil ocupa o penúltimo lugar entre os 

40 países avaliados em relação à qualidade da educação básica. 

Logo, os resultados obtidos no último PISA 2015 (INEP 2016), não apresentam 

índices satisfatórios, uma vez que 56% dos alunos brasileiros pontuaram abaixo do 

nível 2 em ciências, em um nível máximo de 6. Podemos, então, observar que um 

número significativo dos alunos brasileiros não apresenta competências necessárias 

na área de ciências fundamentais para lidarem com as problemáticas e necessidades 

apresentadas no seu dia a dia. Desse modo, é nítido que há uma paralização nos 

níveis de crescimento do ensino de ciências. 

No caso especifico do ensino de física, observa-se que, por contar com uma 

realidade educacional deficitária, caracterizada por uma metodologia desatualizada e 

descontextualizada, pela precariedade na infraestrutura das escolas, enfim, pela 

desvalorização do profissional de ensino marcada por baixos salários e falta de uma 

carreira estimulante, o professor se vê fadado a uma subordinação excessiva ao uso 
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do livro didático, uma metodologia meramente expositiva, além de um reduzido 

número de aulas e falta de recursos tecnológicos. 

Toda essa realidade aponta para um único caminho que propõe novas 

metodologias abordando toda a educação básica a fim de valorizar os conhecimentos 

acumulados pelo educando e reduzir as técnicas de memorização utilizadas no ensino 

tradicional. Diante de tanto impacto negativo sobre o sistema educacional no Brasil, 

em especial o ensino de ciências, não se pode ignorar a existência de estratégias e 

políticas públicas que objetivam corrigir ou minimizar esses problemas e reformular o 

ensino de ciências. 

Assim, deve-se destacar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

– LDBEN (Brasil, 1996) oferece para os professores estratégias para a implementação 

de ações que busquem acompanhar as visíveis transformações por que passa a 

sociedade contemporânea. Algumas das principais estratégias encontradas são os 

PCN e PCN+ (MEC 2006) que oferecem subsídios aos professores de cada área de 

conhecimento. Assim, um novo sentido para o ensino de física voltado para a 

formação de nossos educandos é proporcionado, fazendo deles cidadãos atuantes e 

solidários capazes de modificar e participar da sociedade em que vivem.  

Dando continuidade a essas ações o Parâmetros Curriculares Nacionais do 

Ensino Médio (PCNEM), ao operacionalizar o conteúdo da LDBEN, apresenta uma 

nova proposta de currículo para o ensino médio adequado às exigências do mundo 

atual onde estão inseridos estudantes e professores. Nessa proposta, as ações fogem 

de um modelo de educação tradicional, valorizando a interdisciplinaridade, 

evidenciando a importância do estudo de ciências na formação do cidadão a fim de 

levar o aluno a ter uma visão atualizada do mundo, aliando essas estratégias às novas 

tecnologias. Para isso, no ensino da física, organizam-se as competências em três 

categorias: representação e comunicação, investigação e compreensão e 

contextualização sociocultural. 

No que se refere à competência compreensiva e investigativa, um de seus 

objetivos centrais é fazer o aluno compreender a física que o rodeia em sociedade, 

em suas vivências e nos equipamentos e procedimentos tecnológicos. Por isso, é 

importante investigar alternativas e possibilidades educacionais que contribuam para 

a melhora do processo educativo. Diante disso, Sasseron e Duschl (2016) defendem 

que: 
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“Para tanto, é essencial que ainda (e sempre) ocorram mudanças no ensino 

de ciências; dentre essas mudanças, talvez a mais imediata deve ser a ênfase 

apenas colocada na explicação e no uso de conceitos e ideias científicas em 

situações escolares. (...) Nosso entendimento é que, desse modo, os alunos 

tenham oportunidade de compreender as ciências como área de pesquisa, 

como área que produz conhecimento e que constrói, observa e aprimora 

regras e práticas, em um mecanismo interno de avaliação constante. ” 

Desse modo, faz-se necessário reconhecer a escola como ambiente que 

reproduz as vivências e desafios da sociedade. Por conta disso, é importante que ela 

seja responsável por tornar o estudante capaz de viver em sociedade, questionar e 

resolver os problemas impostos a ele transformando o conhecimento técnico 

apreendido na escola em conhecimento de mundo aplicável a sua realidade. Segundo 

Sasseron e Carvalho (2008): 

“... a escola permite aos alunos compreenderem e saberem sobre ciências, 

suas tecnologias e as relações das duas com a sociedade como condição 

para preparar cidadãos para o mundo atual. (...) Sendo assim, emerge a 

necessidade de um ensino de ciências capaz de fornecer aos alunos não 

somente noções e conceitos científicos, mas também é importante e preciso 

que os alunos possam ‘fazer ciência’, sendo defrontados com problemas 

autênticos...” 

Diante de toda essa realidade do ensino de ciências e das propostas 

apresentadas, observa-se que, para Ausubel (Moreira 2015), é papel do professor 

direcionar um processo de ensino-aprendizagem, na sala de aula, que facilite a 

aquisição do conteúdo em decorrência da verificação de uma significação do 

aprendizado, promovendo a capacidade crítica que considere a predisposição do 

aluno em aprender, mostrando a importância da aquisição de um novo conhecimento. 

Teoria que será melhor desenvolvida no capítulo a seguir. 
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Capítulo 3 

Fundamentação teórica 

Neste capítulo abordaremos a teoria da Aprendizagem de David Ausubel e 

suas implicações na prática docente que envolve as relações de ensino e 

aprendizagem. Apoiados na interpretação de Moreira (2015), discute-se uma forma 

de implementação desse processo através das Unidades de Ensino Potencialmente 

Significativa (UEPS) por meio do uso das Tic’s. 

3.1 Teoria da aprendizagem significativa 

David Paul Ausubel iniciou sua carreira profissional como médico psiquiatra e 

dedicou-se especialmente à psicologia educacional. É um importante representante 

do cognitivismo, usando-o para fundamentar sua teoria, a qual teve desdobramentos 

com os estudos subsequentes de Joseph D. Novak. apud (MOREIRA, 2015). 

Atualmente, quem atua na defesa e divulgação de sua teoria no Brasil é Marco Antônio 

Moreira, doutor em ensino de ciências, cuja área de atuação contempla o ensino e a 

pesquisa em ensino de ciências, particularmente física. 

Moreira (2015) nos apresenta que Ausubel, de acordo com os preceitos 

cognitivistas, define que a aprendizagem é uma relação entre a organização e 

integração do conhecimento na estrutura cognitiva do aprendiz. Desse modo, pode-

se inferir que, Ausubel desenvolveu sua teoria tendo como eixo principal a ideia de 

que a aprendizagem significativa parte daquilo que o aluno já conhece, associando-

se aos novos conceitos. Frente a isso, cabe ao docente reconhecer e aproveitar seus 

domínios para, então, ensinar de acordo. 

Para fundamentar essa ideia, é importante conhecer a definição de 

aprendizagem significativa proposta por Ausubel, apresentada por Moreira (2015): 

“Aprendizagem significativa é um processo por meio do qual uma nova 

informação relaciona-se com um aspecto especificamente relevante da 

estrutura de conhecimento do indivíduo, ou seja, este processo envolve a 

interação da nova informação com uma estrutura de conhecimento 

especifica, a qual Ausubel define como conceito subsunçor ou simplesmente 

subsunçor.” 

Nessa teoria, argumenta-se que a aprendizagem ocorre no momento em que 

um novo conteúdo incorpora-se às estruturas já existentes na mente do aprendiz, 
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levando-o a reconhecer um novo significado a partir da correlação com seu 

conhecimento prévio. Assim, a aprendizagem torna-se significativa para os educandos 

de forma que eles sejam capazes de compreender os novos conceitos, aplicá-los e 

de adaptá-los às suas necessidades. 

De acordo com Novak (Moreira, 2015), a aprendizagem significativa é parte 

integrante de um amplo processo de aprendizagem, sendo assim: 

“Partindo da ideia de que educação é o conjunto de experiências (cognitivas, 

afetivas e psicomotoras) que contribuem para o engrandecimento do 

indivíduo para lidar com uma vida diária...” 

Isso nos faz crer que o princípio básico da aprendizagem significativa choca-se 

com um processo educacional mecânico e tradicionalista, uma vez que esse tipo de 

metodologia faz do aluno um ser passivo no processo de ensino, que apenas 

memoriza e reproduz conceitos prontos e acabados.  

Em contrapartida, Ausubel não desconsidera a relevância da aprendizagem 

mecânica (ou automática), pois reconhece que, quando o educando não detém 

conhecimento prévio (ou subsunçores) do conteúdo a ser trabalhado, o docente deve 

apresentar o conceito de forma tradicional, para que o aprendiz tenha uma base em 

que os novos conhecimentos possam ser ancorados. Por isso, Ausubel não 

estabelece uma desassociação entre aprendizagem significativa e aprendizagem 

mecânica, reconhecendo que ambas compõem um contínuo processo de aquisição 

de conhecimento. 

 Durante a prática docente, ao identificar que não há subsunçores, é 

recomendado que seja feito o uso de organizadores prévios, tais como vídeos, textos, 

animações, experimentações, entre outros, uma vez esses elementos funcionem 

como âncoras às quais novos conceitos serão incorporados. Essa ação é defendida 

por Moreira (2015): 

“O uso de organizadores prévios é uma estratégia proposta por Ausubel para, 

deliberadamente, manipular a estrutura cognitiva, a fim de facilitar a 

aprendizagem significativa.” 

3.1.1 Condições para a garantia da aprendizagem significativa 

Conforme os ideais defendidos por Ausubel, uma aprendizagem significativa 

deve ser relevante ao contexto do aluno, ou seja, em vez de realizar a transferência 

dos conceitos de forma mecânica e tradicional, deve-se relacioná-los a conceitos ou 
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princípios extraídos de outras situações e saberes importantes para a aprendizagem. 

Sendo assim, observa-se que, para que ocorra aprendizagem significativa, são 

necessárias duas condições fundamentais e coexistentes. 

A primeira condição é que o educando precisa ter uma predisposição para 

aprender de maneira significativa, em vez de apenas memorizar o conteúdo, pois 

assim, a aprendizagem será mecânica e não significativa. 

Na segunda condição, o conteúdo apresentado ao educando deve ser um 

material potencialmente significativo que seja relacionável à estrutura do aprendiz, de 

maneira não arbitrária nem literal. Dessa forma, o professor precisa elaborar o material 

de aula de modo que o aluno possa relacioná-lo aos conhecimentos prévios já 

incorporados a sua estrutura cognitiva. 

3.1.2 Aprendizagem significativa e os conceitos de diferenciação progressiva e 

reconciliação integrativa 

É importante reconhecer que, ao abordar um determinado conteúdo, tem-se 

que partir da premissa de que seu assunto advém de um conceito anterior e serve de 

pressuposto para um conteúdo subsequente. De tal forma que esse novo conceito ou 

proposição é aprendido por subordinação, relacionando-se a subsunçores existentes 

na estrutura cognitiva do aluno, que também se modifica. 

Uma das formas de como o conhecimento pode ser modificado é através da 

diferenciação progressiva. Esse princípio pode ser explicado como sendo a relação 

de um subsunçor, que funciona como âncora para a aquisição de novos conceitos, 

diferenciando-os ao longo do processo. Para exemplificar, tomamos como base o 

ensino dos conceitos dos movimentos, em que inicialmente é identificado o que existe 

na estrutura cognitiva do aprendiz a respeito dessa abordagem e, em seguida, são 

apresentadas as noções de MRU e MRUV. Assim, os educandos tornam-se capazes 

de acrescentar novos saberes a respeito dos tipos de movimento à estrutura cognitiva 

pré-estabelecida. Para Ausubel (Moreira, 2015), a diferenciação progressiva é vista 

como: 

“... um princípio programático da matéria de ensino, segundo o qual as ideias, 

conceitos, proposições mais gerais e inclusivos do conteúdo devem ser 

apresentados no início da instrução e, progressivamente, diferenciados em 

termos de detalhe e especificidade.” 
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A reconciliação integrativa é tida como um princípio no qual são exploradas 

relações entre ideias e conceitos. A partir de um ensino significativo, o aluno torna-se 

capaz de identificar semelhanças e diferenças entre os conceitos estudados. Ao 

serem classificados, os tipos de movimentos em MRU e MRUV, ao educando será 

possível reconhecer as diferenças entre eles, percebendo, nas situações cotidianas, 

a sua existência. Assim, de acordo com Ausubel (Moreira, 2015): 

“... a reconciliação integrativa, por sua vez, é o princípio segundo o qual a 

instrução deve, também, explorar relações entre ideias, apontar similaridades 

e diferenças importantes e reconciliar discrepâncias reais ou aparentes.” 

Sendo assim, destaca-se que esses dois princípios podem ser aplicados por 

meio do uso de organizadores prévios, uma vez que, para garantir a aprendizagem 

significativa, é necessário que o aluno detenha algum tipo de informação prévia, a 

qual funciona como âncora para os novos conceitos a serem apresentados. 

3.2 Aprendizagem significativa crítica 

De acordo com Postman e Weingartner apud Moreira (2015), a escola tem a 

função de, além de ensinar conceitos, instruir os alunos a integrarem uma sociedade 

em constante mudança, adaptando-se à realidade que se altera com o passar do 

tempo. No entanto, o ensino tradicional ainda está centrado em transmitir conceitos 

que estão distantes do universo do aluno. Para minimizar esse problema, surge a ideia 

de aprendizagem significativa crítica. 

A aprendizagem torna-se crítica a partir do momento em que o aluno adquire a 

capacidade de subverter os conceitos apreendidos e aplicá-los em sua cultura, 

fazendo parte dela e, ao mesmo tempo, estando fora. Dessa forma, o aluno consegue, 

na realização de uma atividade, relacioná-la com a realidade em que está inserido. 

Essa aprendizagem é evidenciada quando o aluno realiza questionamentos 

sistemáticos diante da realidade apresentada sem se deixar manipular por ela. 

3.3 Unidade de ensino potencialmente significativa – UEPS 

Moreira ao elaborar as Unidades de Ensino Potencialmente Significativas 

(UEPS) fundamentou-as na teoria de aprendizagem significativa de Ausubel, (Moreira, 

2011B). Essa proposta auxilia no desenvolvimento de sequências didáticas 

direcionadas para a aprendizagem significativa, não mecânica, aplicadas em um 
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ensino voltado diretamente à sala de aula, que podem estimular o interesse e a 

participação do aluno. 

A metodologia da UEPS foi escolhida em decorrência da necessidade de 

mudança no sistema educacional tradicional, centrado no professor como detentor do 

saber numa prática que mantém a aprendizagem mecânica do estudante, fazendo-o 

reproduzir os conteúdos automaticamente apenas para as avaliações que, depois, 

supostamente, os esquece. Uma vez que, se trabalhados de forma tradicional, os 

conceitos de física acabam por desmotivar os alunos tornando-os desinteressados 

pela disciplina, faz-se, então, necessária a utilização de recursos que estejam em 

consonância com uma geração extremamente ligada à tecnologia. 

Dessa forma, a escolha por um trabalho com a UEPS traz uma nova proposta 

de transformar a didática tradicional, partindo do princípio de que a aprendizagem 

deve ter significado para o educando, relacionando o novo aprendizado ao seu 

conhecimento prévio, segundo Ausubel apud Moreira (2015): 

“(...) ‘a atenção do professor deve estar constantemente voltada para a 

aprendizagem tal como ela ocorre na sala de aula, no dia a dia da grande 

maioria das escolas.’ Para ele, o fator isolado que mais influencia a 

aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe (cabe ao professor identificar isso 

e ensinar de acordo).” 

Sendo assim esta proposta da UEPS para o ensino dos conceitos básicos da 

cinemática e energia apresenta atividades e orientações que são compostas por uma 

sequência didática que faz uso de recursos tecnológicos, aplicação de atividades 

roteirizadas, guiando o docente na abordagem dos conceitos. 

O padrão da UEPS sugere alguns passos que orientam a elaboração do 

projeto. No entanto, cabe ao professor buscar a melhor forma de segui-lo, adaptando-

o à realidade da escola, como sugere a sequência a seguir: 

3.3.1 Uma proposta de UEPS para o ensino de cinemática e energia. 

 A proposta de UEPS de Moreira (2015) prevê oito situações que devem ser 

contempladas a fim de se realizar um ensino potencialmente significativo. As etapas 

que descrevem essas situações foram adaptadas e interpretadas para esta 

dissertação. São elas: 
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Objetivo: Facilitar a aquisição do conhecimento de conceitos básicos do tema. 

 

1. Situação inicial: O docente deverá levantar os conhecimentos prévios de seus 

alunos através de um questionário para que o mesmo possa externalizar seu 

conhecimento sobre o tema. Em seguida, deve-se fazer uma abordagem do tema, 

apresentando-o por meio de um organizador prévio1 ao analisar a relação entre os 

novos conceitos e os que o aluno já possui. 

2. Situações-problema iniciais: Neste momento deve-se propor uma situação- 

problema que dê sentido aos novos conhecimentos, por meio de uma atividade, 

utilizando-se de outros meios motivadores que funcionem como organizadores prévios 

propostos em níveis crescentes de complexidade como discussão, questionários, 

mapa mental, vídeos etc.  

2.1. Situação-problema secundária: Nesta etapa, devem ser propostas novas 

situações-problemas em níveis de maior complexidade que considerem os saberes 

do aluno. A partir da apresentação de um organizador prévio, o professor deverá 

incentivar os alunos à busca por conhecimento, dando sentido aos conceitos 

abordados, permitindo que eles sejam identificados nas atividades do dia a dia. Essa 

etapa pode ser feita por meio de vídeos que expõem situações cotidianas, bem como 

o uso aplicativos de smartphones. 

3. Aprofundando conhecimentos: O professor abordará os conceitos que dizem 

respeito ao tema, através da utilização das TIC, como por exemplo, um vídeo ou 

apresentação de slides, levando os alunos a reconhecerem os conteúdos trabalhados 

para que, assim, se tornem capazes de realizar suas próprias conclusões. 

4. Nova situação: O docente, em busca de desenvolver uma problemática de mais 

alto nível de complexidade, apresentará novos exemplos, possibilitando sua 

comparação com as situações já apresentadas. Assim permitirá que os alunos 

destaquem semelhanças e diferenças entre as duas abordagens através de uma 

atividade experimental em que possíveis falhas possam ser identificadas e analisadas. 

Promovendo, assim, uma reconciliação integradora dos conceitos já estabelecidos na 

estrutura cognitiva adquirindo novos significados. 

                                            

1 Organizador prévio: Material instrucional introdutório apresentado antes do material a ser 
aprendido, em si, em nível mais alto de abstração, generalidade e inclusividade. 
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5. Diferenciando progressivamente: Nesta etapa o professor deverá, a partir da 

exposição dos conceitos iniciais do tema, torná-los progressivamente diferenciados. 

Através de uma perspectiva integradora, ou seja, deve buscar a relação dos 

conhecimentos de modo integrativo, por meio de apresentações de novas atividades 

colaborativas, auxiliando os alunos a diferenciarem os conceitos apreendidos ao longo 

do processo de ensino.  

6. Avaliação através da UEPS: A avaliação da aprendizagem através da UEPS deve 

ser realizada durante toda a sua aplicação, considerando tudo que possa ser 

evidência de aprendizado significativo - como por exemplo todas as atividades 

realizadas individualmente ou em grupo, registros e observações do docente. Desse 

modo, o objetivo do processo de aprendizagem é tornar os conceitos 

progressivamente diferenciados, ou seja, classificar as especificidades de cada um 

deles, auxiliando os alunos a diferenciarem os conteúdos apreendidos. 

7. Avaliação da UEPS: O docente deverá verificar, em função dos resultados obtidos, 

uma análise qualitativa diante das evidências que poderá perceber, ou não, na 

aprendizagem dos educandos e não restringir a avaliação aos comportamentos finais. 

3.4 Cinemática 

Nesta seção pretende-se discutir sobre os conceitos envolvidos com os 

fenômenos físicos referentes ao MRU, MRUV e a introdução à energia. 

A vida cotidiana é marcada pela observação dos diversos movimentos com os 

quais convivemos, sejam eles amplos e de fácil observação, como os dos astros que 

compõem o universo, sejam eles imperceptíveis aos olhos humanos, como os átomos 

que compõem a matéria (Halliday e Resnick, 2011). 

É importante, antes de tudo, saber que o estudo do movimento é chamado de 

mecânica, cuja investigação é examinada pela cinemática e pela dinâmica. A primeira 

ocupando-se da descrição dos efeitos e a segunda, das causas. Assim, sendo que os 

conhecimentos a respeito de movimento permeiam toda a física, para Tipler e Mosca 

(2009) afirmam que a compreensão da cinemática é necessária para entender os 

diversos tipos de movimentos e a dinâmica como elementos afetam o movimento. 

Portanto, segundo Halliday e Resnick (2011), o estudo da cinemática nos 

mostra que o movimento é parte indispensável da física, uma vez que busca 
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compreender os fenômenos físicos aos quais estamos submetidos, fazendo uso da 

descrição dos mesmos. 

Vale considerar, também, que a cinemática pode ser observada através de 

gráficos, os quais são responsáveis por representar a trajetória do movimento, 

refletindo suas posições através de um ponto móvel sem apresentar dependência em 

relação ao tempo. Pois, “a física deve grande parte de seu sucesso como modelo de 

ciência natural ao fato de que sua formulação utiliza uma linguagem que é, ao mesmo 

tempo, uma ferramenta muito poderosa: a matemática” (Nussenzveig, 1996), ou seja, 

a relação entre física e matemática está no fato de que a segunda é responsável por 

traduzir em linguagem compreensível os fenômenos físicos. 

3.4.1 Posição e deslocamento unidimensional 

Halliday e Resnick (2011) definem posição como a localização de um objeto 

em relação a um referencial, e deslocamento como a mudança de uma posição inicial 

para uma posição final. Esse deslocamento pode ocorrer no sentido adotado com 

positivo ou negativo, como nos mostra a Figura 1: 

 

 

Figura 1: Sentido adotado como positivo ou negativo para o cálculo de deslocamento. 

Fonte: Adaptado de Halliday e Resnick, 8ª Edição, Volume 1 (2011). 

Os pontos no eixo 𝑥 determinam a posição e a variação de uma posição inicial 

(𝑥1) para uma posição final (𝑥2) determina o deslocamento (Halliday e Resnick, 2011). 

Como mostra a Equação (1): 

∆𝑥 = 𝑥2 − 𝑥1. (1) 

3.4.2 Trajetória 

Dado um lugar geométrico, este pode ser representado por pontos pi, pelos 

quais a partícula passou ao longo do tempo (CEPA-USP, 2007), como mostra a Figura 

2: 
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Figura 2: Ilustração de um conjunto de pontos os quais representam a trajetória de uma partícula. 

Fonte: Do Autor. 

3.4.3 Referencial 

É quando ao fixar um ponto, analisa-se através deste o movimento dos corpos, 

podendo um corpo estar ou não em movimento, dependendo do referencial adotado. 

(CEPA-USP, 2007). 

3.4.4. Velocidade 

Podemos identificar velocidade como sendo uma taxa de variação do 

deslocamento em função do tempo, sendo assim, a velocidade pode ser classificada 

em velocidade escalar média, velocidade média, e velocidade instantânea. 

Velocidade escalar média traduz com que rapidez um corpo está se movendo. 

Esta é definida como sendo a razão entre o espaço percorrido e o tempo gasto, como 

mostra a Equação (2) (Halliday e Resnick, 2011): 

𝑣 =
𝑒𝑠𝑝𝑎ç𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜

∆𝑡
  

 
(2) 

Em contrapartida a velocidade média é a razão entre o deslocamento em 

relação a um dado intervalo de tempo, e pode ser obtida por meio da Equação (3), 

segundo Halliday e Resnick (2011): 

𝑣𝑚 =
∆𝑥

∆𝑡
=

𝑥2 − 𝑥1

𝑡2 − 𝑡1
 , (3) 

 

Onde os termos 𝑣𝑚 é a velocidade média, ∆𝑥 é o deslocamento, ∆𝑡 é a variação 

de tempo, 𝑥2 é a posição no instante 𝑡2, 𝑥1 é a posição no instante 𝑡1, sendo 𝑡2 o tempo 

final e 𝑡1 o tempo inicial. 
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A unidade da velocidade média no Sistema Internacional de unidades (SI) é 

metros por segundos (𝑚/𝑠). O deslocamento é dado em metros (𝑚) e o tempo em 

segundos (𝑠). 

A equação (3) pode ser entendida graficamente a partir da Figura 3. 

 

 

Figura 3: Interpretação geométrica da velocidade média. 

Fonte: Adaptado de Física 1, H. Moysés Nussenzveig 4ª Ed (1996). 

 

Dado um corpo com velocidade 𝑣 constante, teremos um caso particular de 

movimento chamado Movimento Retilíneo Uniforme (MRU), em que a 𝑣𝑚 será igual a 

𝑣. Nela vê-se que o corpo percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. 

 

 

Figura 4:  Gráfico de um movimento retilíneo uniforme (MRU). 

Fonte: Adaptado de Física 1, H. Moysés Nussenzveig 4ª Ed (1996). 

 

Através do gráfico posição versus tempo, exibido na Figura 4 pode-se 

reescrever a Equação (3) (Nussenzveig, 1996): 

𝑥(𝑡) = 𝑥0 + 𝑣 ∙ (𝑡 − 𝑡0), (4) 
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que representa a equação horária do deslocamento, onde 𝑥(𝑡) é a posição no tempo 

𝑡, 𝑥0 é a posição inicial, 𝑣 é a velocidade, 𝑡 é o tempo final, 𝑡0 é o tempo inicial. 

Como o gráfico da Figura 4 representa uma função do 1° grau, comparando a 

Equação (1) com a equação reduzida da reta, temos 𝑣 como sendo o coeficiente 

angular da reta. Como mostra Equação 

𝑦 = 𝑛 + 𝑚 ∙ 𝑥, (5) 

comparando, as equações (4) e (5), temos que: 

𝑦 = 𝑥(𝑡), 𝑛 = 𝑥0, 𝑚 = 𝑣, 𝑥 = (𝑡 − 𝑡0). 

A velocidade instantânea é a velocidade em um dado instante de tempo. Ao 

observarmos o gráfico da Figura 5, considerando deslocamentos com intervalos de 

tempos consecutivamente menores, iniciando em 𝑡0, a velocidade média para um 

intervalo é numericamente igual ao coeficiente angular da correspondente reta 

secante entre os dois tempos citados, ou seja é taxa média de variação entre os dois 

instantes de tempo dados. A velocidade instantânea é a inclinação da reta tangente 

num instante 𝑡0, é, portanto, o limite da razão ∆𝑥/∆𝑡, quando ∆𝑡 tende a zero (o mesmo 

ocorre para ∆𝑥) (Tipler e Mosca, 2009), ou seja, é a taxa de variação instantânea da 

posição em função do tempo. Então podemos concluir que: A velocidade instantânea 

𝑣𝑥 é o limite da razão ∆𝑥/∆𝑡, quando ∆𝑡 tende a zero. Como mostra a Equação: 

𝑣𝑥(𝑡) = lim
∆𝑡→0

∆𝑥

∆𝑡
 , (6) 

onde 𝑣𝑥(𝑡) é a inclinação da reta tangente à curva 𝑥 versus 𝑡. 

 

Figura 5: Representação gráfica da posição versus tempo da velocidade instantânea. 

Fonte: Adaptado de Tipler e Mosca, Volume 1, 6ª Edição (2009). 

 

Em cálculo, o limite da velocidade instantânea 𝑣𝑥(𝑡) é chamado de derivada, 

onde, ao observarmos a Equação (Tipler e Mosca, 2009): 
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𝑣𝑥(𝑡) = lim
∆𝑡→0

∆𝑥

∆𝑡
=

𝑑𝑥

𝑑𝑡
 , (7) 

nota-se que a inclinação da reta tangente pode ser 𝑣𝑥 positiva, caracterizando o 

movimento progressivo ou pode ser 𝑣𝑥 negativa, caracterizando movimento 

retrógrado, ou ainda nula, caracterizando a situação de repouso. 

3.4.5 Aceleração 

A aceleração pode ser classificada em aceleração média e aceleração 

instantânea. A aceleração média é dada em um intervalo de tempo ∆𝑡, definido como 

a variação de velocidade ∆𝑣 dividido por este intervalo de tempo, como mostra a 

Equação (Tipler e Mosca, 2009). 

𝑎𝑚 =
∆𝑣

∆𝑡
=

𝑣(𝑡2) − 𝑣(𝑡1)

𝑡2 − 𝑡1
 , (8) 

onde 𝑎𝑚 é a aceleração média, ∆𝑣 é a variação de velocidade, ∆𝑡 é a variação de 

tempo, 𝑣(𝑡2) é a velocidade instantânea no instante 𝑡2, 𝑣(𝑡1) é a velocidade instantânea 

no instante 𝑡1, sendo 𝑡2 o tempo final e 𝑡1 o tempo inicial. 

A unidade da aceleração média no Sistema Internacional de Unidades (SI) é 

metros por segundos ao quadrado (𝑚/𝑠²), as velocidades instantâneas são dadas em 

metros por segundo (𝑚/𝑠) e o tempo em segundos (𝑠). 

A Equação (8) é definida graficamente na Figura 6. Nesta figura o gráfico da 

velocidade versus o tempo apresenta uma reta secante (tracejada) a curva (em azul) 

nos pontos (t1, v1) e (t2, v2). 

 

Figura 6: Interpretação geométrica da aceleração.  

Fonte: Adaptado de Física 1, H. Moysés Nussenzveig 4ª Ed (1996). 
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Dado um corpo com aceleração 𝑎 constante, teremos um caso particular de 

movimento chamado Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV), em que 

a 𝑎𝑚 será igual a 𝑎 e a relação da velocidade versus tempo é dada pela Figura 7. Nela 

vê-se que o corpo percorre velocidades iguais em intervalos de tempos iguais. 

 

 

Figura 7: Representação geométrica do movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV). 

Fonte: Adaptado Tipler e Mosca, Física Vol 1, 6ª Edição (2009). 

Através do gráfico da Figura 7 pode-se reescrever a Equação (8) como: 

𝑣(𝑡) = 𝑣0 + 𝑎 ∙ (𝑡 − 𝑡0), (9) 

Que representa a equação horária da velocidade, onde 𝑣(𝑡) é a velocidade no tempo 

𝑡, 𝑣0 é a velocidade inicial, a é a aceleração, 𝑡 é o tempo final, 𝑡0 é o tempo inicial 

(Nussenzveig,1996). 

Como o gráfico da Figura 7 representa uma função do 1° grau, comparando a 

Equação (9) com a equação reduzida da reta (Equação 5), temos 𝑎 como sendo o 

coeficiente angular da reta. Comparando as equações (9) e (5), temos que: 

𝑦 = 𝑣(𝑡), 𝑛 = 𝑣0, 𝑚 = 𝑎, 𝑥 = (𝑡 − 𝑡0) . 

Aceleração instantânea é o limite da razão ∆ 𝑣𝑥 ⁄ ∆𝑡, quando ∆𝑡 tende a zero. 

Sendo assim podemos concluir que esta aceleração é a derivada em relação ao tempo 

da velocidade instantânea. Como a velocidade instantânea é a derivada da posição 𝑥 

em relação ao tempo 𝑡, a aceleração é a derivada segunda da posição 𝑥 em relação 

ao tempo 𝑡, 𝑑2𝑥/𝑑𝑡2. Logo reescrevendo a aceleração instantânea em relação as suas 

respectivas derivadas temos (Nussenzveig, 1996): 

𝑎𝑥(𝑡) = lim
∆𝑡→0

∆𝑣𝑥

∆𝑡
=

𝑑𝑣

𝑑𝑡
=

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2  . (10) 
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A Figura 8 mostra um gráfico da curva genérica 𝑣𝑥(𝑡) versus 𝑡 e 𝑎 aceleração 

instantânea 𝑎𝑥. 

* 

Figura 8: Representação gráfica de uma curva genérica 𝑣𝑥(𝑡)
 versus 𝑡. 

Fonte: Adaptado Tipler e Mosca, Física Vol 1, 6ª Edição (2009). 

 

Graficamente a aceleração instantânea é dada em qualquer ponto da 

inclinação de 𝑣𝑥(𝑡), e que 𝑎𝑥 representa matematicamente o coeficiente angular da 

reta tangente (Tipler e Mosca, 2009). 

3.4.6 Movimento retilíneo uniforme 

Na natureza podemos considerar o repouso e vários tipos de movimento. 

Vamos detalhar o Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) que se caracteriza pelo fato 

de que um corpo percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais gerando 

velocidade constante. As situações presentes em MRU são repouso, movimento 

progressivo e movimento retrógrado. O repouso é a situação onde, dado um objeto 

em relação a um referencial, tanto a velocidade, quanto a posição não variam com o 

tempo.  Não havendo situação de movimento em relação a este referencial, como 

mostra a Figura 9. 

 

Figura 9: Ilustração situação do repouso onde a lâmpada é o referencial e a mulher é o objeto em 
observação. 

Fonte: Do Autor. 

 

No MRU a velocidade instantânea e velocidade média são iguais, 𝑣𝑥  =  𝑣0𝑥.  A 

Figura 10 mostra as representações gráficas da situação do movimento progressivo. 
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Figura 10: (a) posição (b) velocidade (c) aceleração em função do tempo no movimento progressivo. 

Fonte: Do Autor. 

 

Com relação ao gráfico 𝑥 versus 𝑡 temos  uma reta crescente onde o coeficiente 

angular desta é maior que zero. Como mostra a equação da reta (Equação 5). A 

Equação (5) pode modificar o gráfico, quando n < 0 originando a reta crescente com 

o ponto x0 abaixo do eixo x. Vale ressaltar que a Equação (5) está relacionada com a 

Equação (4), que representa a função horária da posição. 

No gráfico 𝑣𝑥 versus 𝑡 temos uma função constante, onde a velocidade 

permanece igual e positiva. Sendo que a função constante é representada pela 

Equação 

𝑦 = 𝑛, (11) 

 

derivando função horária da posição da Equação (4), obtém-se a Equação 

 
𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝑣 , (12) 

 

como as Equações (11) e (12) são equivalentes prova-se que a velocidade é constante 

para o MRU. No gráfico 𝑎𝑥 versus 𝑡 representa uma função constante, onde a 

velocidade é constante e aceleração nula. 

Derivando a Equação (12) obtém-se aceleração: 

𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 0 = 𝑎 . (13) 

 

Comparando as equações (13) e (11) conclui-se que a aceleração é uma 

função constante e igual a zero. A Figura 11 mostra as representações gráficas da 

situação do movimento retrógrado. 
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Figura 11: (a) posição (b) velocidade (c) aceleração em função ao tempo no movimento retrógrado. 

Fonte: Do Autor. 

 

Com relação ao gráfico 𝑥 versus 𝑡 temos uma reta decrescente onde o 

coeficiente angular desta é menor que zero. Esta relação pode ser descrita como 

mostra a Equação: 

𝑦 = 𝑛 − 𝑚 ∙ 𝑥 . (14) 

Esta equação está relacionada com a Equação (4), que representa a função 

horária da posição.  

No gráfico 𝑣𝑥 versus 𝑡 representa uma função constante, onde a velocidade 

permanece igual e negativa. Sendo que a função constante é representada pela 

equação (15): 

𝑦 = −𝑛. (15) 

ou seja, temos um número menor que zero. Derivando a função horária da posição da 

Equação (4) obtém-se: 

 
𝑑𝑥(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝑣 . (16) 

e sua velocidade será negativa. Como as equações (15) e (16) são equivalentes 

prova-se que a velocidade é constante para o MRU. No gráfico 𝑎𝑥 versus 𝑡 representa 

uma função constante, onde a velocidade é constante e aceleração nula. 

Derivando a Equação (16) obtém-se aceleração: 

 
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= 0 = 𝑎 . (17) 

Comparando as equações (17) e (15) conclui-se que a aceleração é uma 

função constante e igual a zero. 
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3.4.7 Movimento retilíneo uniformemente variado 

Vamos detalhar o Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) que se 

caracteriza pelo fato de que um corpo percorre intervalos de velocidades iguais em 

intervalos de tempos iguais, concluindo que sua aceleração é constante. No MRUV a 

aceleração instantânea e aceleração média são iguais, 𝑎𝑥 = 𝑎𝑚. 

As equações do MRUV foram adaptadas de Halliday e Resnick (2011): 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0 ∙ 𝑡 +
𝑎∙𝑡2

2
  Função horária da posição (18) 

𝑣 = 𝑣0 + 𝑎 ∙ 𝑡  Função horária da velocidade (19) 

𝑣2 = 𝑣0
2 + 2 ∙ 𝑎 ∙ ∆𝑥  Equação de Torricelli (20) 

Onde: 

𝑥: Posição final [𝑚]       𝑥0: Posição inicial [𝑚] 

𝑣: Velocidade final [𝑚/𝑠]   𝑣0: Velocidade inicial [𝑚/𝑠]  

𝑡: Tempo [𝑠]     𝑎: Aceleração [𝑚/𝑠²] 

∆𝑥: Variação do espaço ou deslocamento [𝑚] 

No MRUV são encontrados vários tipos de movimentos, que podem ser 

descritos pelas equações (18), (19), (20). Dentre estes movimentos vamos citar três 

tipos de movimentos: queda livre, lançamento horizontal e plano inclinado. 

3.4.8 Queda livre 

Muitos problemas podem ser simplificados para o movimento de queda livre, 

tais problemas são explicados quando um objeto que ao ser abandonado de uma certa 

altura sofre a influência apenas da gravidade, no caso em que desprezamos a força 

de arrasto. 

Considerando que este objeto está partindo do repouso, tem-se a velocidade 

inicial e espaço inicial nulos. Partindo do pressuposto que a aceleração é igual a 

aceleração da gravidade e que este tem valor aproximado (módulo)  𝑎 = 𝑔 =

9,81 𝑚/𝑠², valor ao nível do mar, tal movimento é crescente no sentido para baixo do 

eixo 𝑦 (Tipler e Mosca, 2009). Os gráficos da Figura 12 ilustram o movimento de queda 

livre. 
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Figura 12: (a) posição (b) velocidade (c) aceleração em função do tempo no movimento de queda 
livre. 

Fonte: Do Autor. 

 

Com relação ao gráfico 𝑦 versus 𝑡 temos  uma semi parábola com concavidade 

voltada para cima. Como mostra a Equação (21) 

𝑦 = 𝑝 + 𝑛 ∙ 𝑥 + 𝑚 ∙ 𝑥2 , (21) 

esta equação está relacionada com a Equação (18), que representa a função horária 

da posição. Sendo que 𝑝 = 𝑥0, 𝑛 = 𝑣0 e 𝑚 = 𝑎 ⁄ 2 = 𝑔/2. 

No gráfico 𝑣𝑦 versus 𝑡 representa uma função crescente, onde a velocidade 

varia com o decorrer do tempo. Derivando a função horária da posição da Equação 

(18) obtém-se a Equação (19). Ao compararmos a Equação (19) com a equação da 

reta (Equação 5) estas são equivalentes e coeficiente angular da reta é a aceleração 

da gravidade 𝑔. No gráfico 𝑎𝑦 versus 𝑡 representa uma função constante, onde a 

aceleração e a gravidade são iguais. Derivando a função horária da velocidade da 

Equação (19) obtém-se uma constante, que é a aceleração. Ao compararmos a função 

constante (Equação 11) com esta constante encontraremos a aceleração que possui 

o mesmo módulo da aceleração da gravidade. 

3.4.9 Lançamento horizontal 

Dado um corpo, considere que este é lançado horizontalmente de uma certa 

altura h. Sendo que este descreve uma trajetória parabólica onde há o princípio da 

simultaneidade, ou seja, os movimentos vertical e horizontal são simultâneos e 

independentes. 

No movimento vertical ele se assemelha ao movimento de queda livre, sendo 

que a aceleração é igual a gravidade (módulo) 𝑎 = 𝑔 = 9,81 𝑚/𝑠, e o considerando 

que o corpo está em repouso no início do movimento suas velocidades e acelerações 

são nulas. Tal movimento é crescente no sentido para baixo do eixo 𝑦.  
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O movimento horizontal representa um movimento retilíneo uniforme (MRU), 

onde não há aceleração e sua velocidade se mantém constante. 

Observando a Figura 13, a cada ponto da trajetória a velocidade resultante 𝑣 é 

a soma vetorial das velocidades no movimento horizontal 𝑣0⃗⃗⃗⃗  e vertical 𝑣𝑦⃗⃗⃗⃗  conforme 

descrita na Equação (22). 

𝑣 = 𝑣0⃗⃗⃗⃗ + 𝑣𝑦⃗⃗⃗⃗  (22) 

 

Figura 13: Trajetória de um avião com velocidade constante lançando um objeto. 

Fonte: Adaptado de Halliday e Resnick, 8ª Edição, Volume 1 (2011). 

3.4.10 Plano inclinado 

Um objeto ao ser colocado em um plano sem atrito cuja inclinação é 𝜃 

começará um movimento de descida ao longo deste plano, uma vez que sobre este 

atuará uma força resultante 𝐹. Considerando um plano sem atrito, essa força será 

igual a componente horizontal do peso 𝑃𝑥, que será paralelo ao plano inclinado, como 

mostra a Figura 14. 

 

Figura 14: Decomposição vetorial de forças no plano inclinado. 

Fonte: Young e Freedman, Física I – Mecânica, 12ª Edição (2008). 
 

O movimento de um objeto no plano inclinado pode ser descrito usando a 2ª lei 

de Newton cuja aceleração 𝑎𝑥 é constante: 
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𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎𝑥 = 𝑃𝑥 , 

𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎𝑥 = 𝑃 ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝜃 , 

 𝑎𝑥 =
𝑃 ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝜃

𝑚
 . 

 

Como  𝑃 = 𝑚 ∙ 𝑔, então 

𝑎𝑥 =
𝑚 ∙ 𝑔 ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝜃

𝑚
 , 

 

𝑎𝑥 = 𝑔 ∙ 𝑠𝑒𝑛 𝜃 . (23) 

Considerando que um objeto partindo do repouso no tempo 𝑡0 = 0, o espaço 

inicial (contado a partir da borda superior do plano) e a velocidade inicial serão nulos. 

Sendo assim, aplicando essas condições as Equações (18) e (19) teremos: 

𝑥 =
𝑎 ∙ 𝑡2

2
 , (24) 

𝑣 = 𝑎 ∙ 𝑡 . (25) 

Analisando o 𝑠𝑒𝑛 𝜃 da Equação (23), observamos que 0 ≤ 𝜃 ≤ 𝜋/2, ou seja, 

0 ≤ 𝑠𝑒𝑛 𝜃 ≤ 1, conclui-se então que 0 ≤ 𝑎𝑥 ≤ 𝑔. Logo devido a essa aceleração é que 

se obtém o movimento no plano inclinado. 

3.4.11 Energia 

A energia é uma grandeza física que pode ser transformada de uma forma para 

outra. Ela pode ser usada para realizar variados trabalhos. A energia pode ser 

apresentada como energia mecânica, elétrica, magnética, calor, etc. A energia pode 

ser descrita como sendo uma grandeza com certo valor que não se cria e nem se 

destrói, apesar das várias modificações pelas quais a natureza pode passar. Ela pode 

sim ser mudada de uma forma para outra, por exemplo, de energia mecânica para 

calor, e em alguns casos pode ser transformada em matéria e vice-versa. É uma idéia 

extremamente abstrata por usar um princípio matemático (conservação) onde há uma 

grandeza numérica que, independente dos acontecimentos, permanece constante 

(Feynman, 2005). 

A Energia Mecânica pode ser compreendida como uma associação entre 

diferentes condições ou estados e pode ser subdividida em Energias Cinética e 

Potencial (Tipler e Mosca, 2009). Assim, entende-se que a energia mecânica (𝐸𝑚) é 

a soma das energias cinética (𝐾) e potencial (𝑈) de um dado sistema. A equação (26) 

define esta relação: 
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𝐸𝑚 = 𝐾 + 𝑈 . (26) 

Em alguns casos a energia mecânica pode ser constante, ou seja, conservada. 

Neste caso seu valor é constante independente da posição e do estado de movimento 

do corpo. Vamos ilustrar um caso particular de energia mecânica constante. Neste 

caso estudamos um corpo que ao cair nas proximidades da superfície da terra 

desprezando a resistência do ar. Como ilustra a Figura 15, o corpo ao sair da posição 

A possui energia mecânica  𝐸𝑚𝐴 que é descrita pela Equação  

𝐸𝑚𝐴 = 𝐾𝐴 + 𝑈𝐴 . (27) 

 

Quando o corpo chega na posição B, esta descreve uma energia mecânica 𝐸𝑚𝐵 

que pode ser descrita pela Equação  

𝐸𝑚𝐵 = 𝐾𝐵 + 𝑈𝐵 . (28) 

 

 

Figura 15: Representação da lei da conservação de energia mecânica entre dois pontos A e B. 

Fonte: Do Autor. 

Relacionando as Equações (27) e (28) obtém-se a conservação de energia 

como sendo a Equação  

𝐸𝑚𝐵 = 𝐾𝐵 + 𝑈𝐵       ↔      𝐸𝑚𝐴 = 𝐾𝐴 + 𝑈𝐴 ,  

∆𝐸𝑚 = 𝐸𝑚𝐵 − 𝐸𝑚𝐴 = ∆𝐾 + ∆𝑈 = 0 . (29) 

Para que a energia mecânica se conserve é preciso que o um sistema esteja 

sob a ação exclusivamente de forças conservativas. Neste caso mesmo que haja 

variações nas energias cinética e potencial, a energia mecânica se conserva, ou seja, 

permanece constante, o que é ilustrado na figura 15 uma vez que a força de atração 

gravitacional (que neste caso exclusivo é a força peso) é uma força conservativa. 

Uma outra forma de se calcular a energia pode ser definida como a capacidade 

de se realizar trabalho e ocorre quando é dado um conjunto de forças e essas 

transferem energia sobre o corpo. Quando o trabalho é positivo a energia está sendo 
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transferida para o corpo e quando o trabalho é negativo, o corpo é que transfere 

energia. A equação (30) define o trabalho como: (Halliday e Resnick, 2011) 

𝑊 = ∫ 𝐹 (𝑟 ) ∙ 𝑑𝑟 
𝑟𝑓

𝑟𝑖

= ∫ 𝐹𝑥(𝑟 ) ∙ 𝑑𝑥 +
𝑥𝑓

𝑥𝑖

∫ 𝐹𝑦(𝑟 ) ∙ 𝑑𝑦 +
𝑦𝑓

𝑦𝑖

∫ 𝐹𝑧(𝑟 ) ∙ 𝑑𝑧
𝑧𝑓

𝑧𝑖

 . (30) 

Como o nosso caso é unidimensional usaremos somente uma coordenada 

cartesiana que será 𝑟 = 𝑥î, então 

𝑊 = ∫ 𝐹(𝑥) ∙ 𝑑𝑥 ,
𝑥𝑓

𝑥𝑖

 (31) 

onde 𝑊 é o trabalho em Joules (𝐽), 𝐹(𝑥) é força em Newton (𝑁) em função da posição, 

𝑑𝑥 é o elemento infinitesimal de comprimento em m, e a relação entre a força e o 

comprimento é um produto escalar (Halliday e Resnick, 2011). 

Considere agora  𝐹(𝑥) como uma força. Se esta realiza trabalho 𝑊 entre dois 

pontos, o mesmo é  independente do caminho (Nussenzveig, 1996) e, sendo 𝐹(𝑥) = 

𝐹, onde 𝐹 uma constante, podemos reescrever a equação (31) como 

𝑊 = 𝐹 ∙ (𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) ∙ cos 𝜃. (32) 

Vale ressaltar mais uma vez que como nosso movimento é unidimensional, 

temos que cos 𝜃 = cos 0° = 1 ou que cos 𝜃 = cos 180° = −1. Considerando a força e o 

deslocamento no mesmo sentido, adotamos que cos 𝜃 = cos 0° = 1. Assim 

reescrevendo Equação (32) temos 

𝑊 = 𝐹 ∙ (𝑥𝑓 − 𝑥𝑖). (33) 

 A partir da equação (33), podemos enunciar as energias cinética e potencial. 

A energia cinética é a energia de movimento de um objeto, ou seja, quanto maior a 

sua velocidade, maior será esta energia. Utilizando a Equação (30) e aplicando a 

equação 𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎, teremos: 

𝑊 = 𝐹 ∙ (𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) = 𝑚 ∙ 𝑎 ∙ (𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) (34) 

Considerando que a força e o deslocamento se encontram em um movimento 

unidimensional e, modificando a Equação de Torricelli (20) e aplicando esta 

modificação na Equação (34), obtém-se: 

𝑣2 = 𝑣0
2 + 2 ∙ 𝑎 ∙ ∆𝑥, 

𝑣2 = 𝑣0
2 + 2 ∙ 𝑎 ∙ (𝑥𝑓 − 𝑥𝑖), 

𝑣2 − 𝑣0
2 = 2 ∙ 𝑎 ∙ (𝑥𝑓 − 𝑥𝑖), 
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𝑣2 − 𝑣0
2

2
= 𝑎 ∙ (𝑥𝑓 − 𝑥𝑖). 

Assim: 

𝑊 = 𝑚 ∙ 𝑎 ∙ (𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) = 𝑚
𝑣2 − 𝑣0

2

2
=

𝑚 ∙ 𝑣2 − 𝑚 ∙ 𝑣0
2

2
,  

𝑚 ∙ 𝑣2

2
−

𝑚 ∙ 𝑣0
2

2
= 𝐾𝑓 − 𝐾𝑖 = ∆𝐾 = 𝑊. (35) 

A Equação (35) mostra a relação matemática existente entre o trabalho e a 

energia cinética (Young e Freedman, 2008), na qual a energia cinética é dada pela 

Equação  

𝐾 =
𝑚 ∙ 𝑣2

2
 , (36) 

em que 𝐾 é a energia cinética em Joules (𝐽), 𝑚 é a massa do objeto em 𝑘𝑔, e 𝑣 é a 

velocidade em 𝑚/𝑠. 

A energia potencial é a energia que pode ser relacionada à configuração de um 

dado sistema de objetos que exercem forças entre si e está associada a posição 

destes. Dentre os vários tipos de energia potencial uma das mais conhecidas é a 

energia potencial gravitacional. Esta energia associa-se a dois corpos separados entre 

si que se atraem mutuamente através da força gravitacional. Sendo a força 

gravitacional uma força conservativa, a relação existente entre trabalho e energia 

potencial gravitacional é dada modificando a Equação (34). 

∆𝐾 + ∆𝑈 = 0, 

∆𝑈 = − ∆𝐾. 

 

(37) 

Como a variação da energia cinética é igual ao trabalho, como mostra a 

Equação (35), substituindo na Equação (37) obtemos 

∆𝑈 = − ∆𝐾, 

∆𝑈 = − 𝑊. 

 

(38) 

O trabalho é dado pela Equação (31), reescrevendo a Equação (38) como 

∆𝑈 = − ∫ 𝐹(𝑥) ∙ 𝑑𝑥
𝑥𝑓

𝑥𝑖

. (39) 

Considerando que a força e o deslocamento se encontram em um movimento 

unidimensional, e em sentidos opostos (deslocamento para cima de 𝑥𝑖 para 𝑥𝑓 e a 
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força peso apontando para baixo) e considerando a ação na vertical da força 

gravitacional, ou seja, o peso 𝑃 = −𝑚 ∙ 𝑔, 𝑥𝑓 = ℎ e 𝑥𝑓 = 0 obtém-se 

∆𝑈 = − ∫ 𝐹(𝑥) ∙ 𝑑𝑥
𝑥𝑓

𝑥𝑖

= −𝐹 ∙ (𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) = −(−𝑚 ∙ 𝑔) ∙ (𝑥𝑓 − 𝑥𝑖), 

∆𝑈 = − 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ (𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) 

 

∆𝑈 = 𝑚.𝑔. ℎ. (40) 

Assim, a Equação (40) mostra a relação matemática existente entre o trabalho 

e a energia potencial gravitacional. Logo uma característica importante da física é que 

ela só sabe calcular as diferenças de energia, seja ela potencial (Eq 40) ou cinética 

(Eq 35). Considerando o ponto de partida (𝑥𝑖) como sendo a posição inicial na origem 

do eixo, podemos arbitrar que neste ponto a energia potencial inicial é zero, e 

chamando a energia final de 𝑈 temos que ∆𝑈 = 𝑈𝑓 − 𝑈𝑖 = 𝑈 − 0 = 𝑈. E assim a 

energia potencial gravitacional é dada pela Equação 

𝑈 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ, (41) 

onde U é a energia potencial gravitacional em 𝐽, 𝑚 é a massa do corpo em 𝑘𝑔, 𝑔 é a 

aceleração da gravidade em 𝑚/𝑠² e ℎ é a distância de separação entre os corpos em 

𝑚. (Halliday e Resnick, 2011). 
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Capítulo 4 

Metodologia 

A metodologia didática utilizada para desenvolver este trabalho, que contempla 

os princípios básicos da cinemática, tem como base as Unidades de Ensino 

Potencialmente Significativas – UEPS, uma vez que, de acordo com Moreira (2011B), 

as UEPS partem da premissa de que não há ensino sem aprendizagem, pois o ensino 

é o meio e a aprendizagem é o fim do processo. 

Desse modo, as UEPS almejam atingir uma aprendizagem significativa nos 

educandos, por meio da utilização de materiais potencialmente significativos, 

auxiliando-os na busca de conhecimentos dotados de sentido. Para isso, procura-se 

abordar a metodologia de pesquisa qualitativa, uma vez que tem como objetivo 

evidenciar o educando como objeto desse estudo, cuja realidade socialmente 

construída influencia no seu desenvolvimento, bem como impacta o comportamento 

humano, o mundo em que ele está inserido, suas experiências cotidianas e as 

relações sociais.  

Dessa forma, garante-se o significado às suas experiências, cuja interpretação 

se dá pelo modo como ele age com o outro através de interações sociais. Esse 

processo de pesquisa qualitativa torna-se de extrema importância, pois busca 

compreender o fenômeno social sob a perspectiva do educando.  

Então, podemos dizer que este trabalho apresenta uma abordagem qualitativa, 

uma vez que, segundo Firestone (1987) e Eisner (1981) apud Moreira (2011A): 

“Procura a compreensão do fenômeno social segundo a perspectiva dos 

atores através da participação em suas vidas. Focam significados e 

experiências, ações em vez de comportamentos.” 

Assim, a proposta da UEPS será implementada seguindo uma sequência 

didática fundamentada na teoria da aprendizagem significativa, cujo desenvolvimento 

terá a participação de 30 alunos de uma turma do 9º ano do Ensino Fundamental do 

Colégio Estadual Piauí, localizado no município de Volta Redonda – RJ, cuja aplicação 

ocorreu nos meses de maio e junho de 2018, que organizou-se em 12 horas/aula, 

divididas em 6 encontros, sendo 4 aulas semanais. 

A UEPS construída tem como tema Implementação de UEPS no ensino da 

cinemática e Introdução ao conceito de energia, abordados de forma conceitual e 



33 

experimental de acordo com as interpretações gráficas geradas no Movimento 

Retilíneo Uniforme (MRU) e Movimento Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) e 

energia. 

Esta proposta utilizará recursos tecnológicos como as tecnologias de 

informação e comunicação (TIC’s) e metodologias que darão novos sentidos às aulas 

de física, proporcionando aos alunos uma nova abordagem. Afinal, os PCN (1997) de 

ciências para o ensino fundamental defendem que, em uma sociedade que 

supervaloriza o saber científico, aliada à tecnologia que cresce no dia a dia dos nossos 

educandos, é impossível crer em sua formação crítica desconsiderando sua 

participação no processo de construção do conhecimento.   Essa metodologia pode 

ser realizada por meio de ações que têm por objetivo deixar de ter o aluno como 

agente passivo do processo de aprendizagem que apenas registra e organiza os 

conhecimentos apresentados. Por isso, é relevante conscientizar os alunos da 

importância de entender, assimilar e aplicar todos os conceitos relacionados aos 

fenômenos físicos e matemáticos, associando-os às TIC’s, utilizadas nesta sequência 

didática. 

A seguir, será apresentada e especificada uma sequência didática, a qual se 

baseia nos fundamentos da UEPS, delimitada em seis encontros (aulas). 

 

1º Encontro (2 horas/aula) 

 Aula 1 – Situação inicial (1 hora/aula) 

Ao aplicar os princípios da UEPS na situação inicial, o professor deverá realizar 

o levantamento do conhecimento prévio dos alunos sobre os conceitos de movimento, 

repouso, deslocamento e trajetória através de um questionário. Observando-se, 

assim, que segundo Ausubel (Moreira, 2015) o principal fator favorável à 

aprendizagem é aquilo que o educando já conhece, torna-se, então, papel do docente, 

a identificação desse conhecimento para fazê-lo de âncora a fim de ensinar de acordo 

com as possíveis associações. 

Após realizar o levantamento do conhecimento prévio o professor deverá 

propor uma discussão que tenha como objetivo chegar ao contexto das TIC’s, 

especificamente o GPS, sugerindo aos alunos que discorram sobre ele e a sua 

funcionalidade. 
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Em seguida, o docente apresentará a relação direta entre GPS e a cinemática 

na Física utilizando um vídeo disponível no Youtube através do link abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=KuBFzRoRR7A que funcionará como um 

organizador prévio, formando uma rede estruturada entre os novos conceitos com os 

conhecimentos prévios dos estudantes. 

 Aula 2 – Situação-problema inicial (1 hora/aula) 

Na segunda etapa deste encontro, o professor apresentará uma nova situação-

problema em um nível de maior complexidade, através de uma atividade desenvolvida 

no Google Maps® que envolve os tópicos de deslocamento, trajetória e velocidade 

escalar média. 

Para realizar esta atividade, os discentes precisarão acessar o GPS presente 

em seus smartphones através do Google Maps®. Cada aluno deverá traçar a rota de 

seu próprio endereço até o da escola ou outro a ser acordado junto ao professor. Com 

este passo, o docente diferenciará deslocamento - que é a diferença entre a posição 

final e a inicial - de trajetória - sendo o espaço percorrido. 

Segundo Paulo Freire (Moreira – 2015): 

“Uma educação dialógica, problematizadora, ao invés de uma educação 

bancária que estimula a memorização mecânica de conteúdo, propondo uma 

educação que estimula a criticidade e autonomia do aprendiz.” 

Ao final desta atividade, os conceitos de velocidade escalar média serão 

revisados, associados aos dados de deslocamento e variação de tempo do Google 

Maps®. Através dessas informações, o docente orientará os discentes a calcularem a 

própria velocidade escalar média, utilizando o meio de transporte que cada educando 

tenha escolhido ou sua velocidade ao percorrer o trajeto a pé. Logo, os alunos 

conseguirão relacionar os dados do GPS com o espaço percorrido da sua casa com 

o tempo que cada um gasta até chegar ao seu destino.  

Com base nessas ações, o docente busca novos caminhos de ensino-

aprendizagem, por meio de novas metodologias que situem o aluno como sujeito 

agente, possibilitando sua motivação a fim de promover sua autonomia. 

2º Encontro (2 horas/aula) 

 Aula 1 – Situação-problema secundária (1 hora/aula) 

Nesta aula, deverá ser apresentado, por meio de slides, o Tutorial VidAnalysis-

free®, que se encontra no Apêndice A do produto educacional. Para isso, o docente 

https://www.youtube.com/watch?v=KuBFzRoRR7A
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deverá providenciar junto à direção da escola, meios que viabilizem o acesso à 

internet. Para tornar possível a utilização do aplicativo, o docente orientará os alunos 

como acessar o Google Play Store® para realizar seu download e sua instalação, 

deixando claro que, após instalado, não será mais necessário o acesso à internet para 

a utilização do aplicativo. 

 Aula 2 – Nova situação-problema (1hora/aula) 

Nesta etapa, a turma será dividida em grupos de 4 ou 5 integrantes, e cada 

equipe pesquisará, em seus smartphones, os tipos de movimentos estudados pela 

cinemática. Concluída a pesquisa, os grupos executarão as filmagens das situações 

de movimentos repouso, movimento progressivo e movimento retrógrado, utilizando, 

quando possível, o dispositivo experimental do MRU e MRUV, cujo manual de 

construção está disponível no Apêndice E do produto educacional. 

3º Encontro (2 horas/aula) 

 Aula 1 – Aprofundando conhecimentos (1 hora/aula) 

Nesta aula, uma vez trabalhadas as situações iniciais e apresentado o tutorial 

do aplicativo VidAnalysis-free®, o docente abordará o conceito do MRU, através de 

exposição dialogada, respeitando os princípios programáticos de Ausubel (Moreira, 

2015), classificados como: diferenciação progressiva e reconciliação integrativa.  

Para realizar essa reconciliação, será apresentado um vídeo editado do 

aplicativo Kinemactics Simulator®, que se encontra no seguinte link: 

https://www.youtube.com/watch?v=je0zZ-DsU7g. Essa ação, ao explorar as relações 

entre o abstrato e o concreto, favorece a compreensão de similaridades e diferenças 

no conceito estudado. Assim, o professor deve demonstrar que, para o movimento ser 

retilíneo e uniforme, o corpo tem que percorrer espaços iguais em intervalos de 

tempos iguais. Logo depois, o docente apresentará a equação que descreve, no MRU, 

o espaço em função do tempo. 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣 ∙ 𝑡. (42) 

Dispondo dessas ações, os alunos serão orientados e auxiliados a 

processarem os dados das respectivas situações do MRU fazendo uso do aplicativo 

VidAnalysis-free®. Em seguida, o docente distribuirá atividades roteirizadas que se 

encontram no Apêndice C: caderno de atividades do produto educacional e 

selecionará as seguintes atividades: 3ª atividade: situação do repouso, 4ª atividade: 

https://www.youtube.com/watch?v=je0zZ-DsU7g
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movimento progressivo e 5ª atividade: movimento retrógrado para que os alunos 

realizem as análises gráficas de seus respectivos movimentos.  

Essas atividades têm como base a diferenciação progressiva que, de acordo 

com Ausubel: 

“É vista como um princípio programático da matéria de ensino, segundo o 

qual as ideias, conceitos e proposições mais gerais e inclusivos do conteúdo 

devem ser apresentados no início da instrução e, progressivamente, 

diferenciados em termos de detalhe e especificidades.” (Moreira, 2015) 

 

 Aula 2 – Diferenciação progressiva (1 hora/aula) 

Neste momento, o professor deverá comparar os resultados obtidos pelos 

alunos com as análises gráficas disponibilizadas em slides no Apêndice B do produto 

educacional e selecionará as seguintes análises: a situação do repouso, movimento 

progressivo e movimento retrógrado.  

Diante dessas comparações, serão identificadas as falhas no processo da 

elaboração dos gráficos produzidos pelos grupos. O docente deverá, então, explicar 

que essas possíveis falhas poderão ter ocorrido por diversos fatores, como: o 

processo da execução das filmagens, a falta de suporte do smartphone, os tremores 

impedindo a leitura correta dos dados e o toque na tela do smartphone na marcação 

dos pontos de cada gráfico. Para entender estes erros experimentais, o professor 

deverá ler previamente no Apêndice A do produto educacional tanto o texto auxiliar, 

quanto o tutorial do material de apoio sobre conceitos de erros e incertezas e 

apresentará a interpretação gráfica dos erros experimentais e incertezas. 

Então, os alunos deverão refazer as atividades roteirizadas, observando os 

gráficos apresentados pelo professor, os quais serão disponibilizados em fotocópia ou 

por slides que deverão ser fotografados pelos alunos. 

Ao término desta sequência que aborda os conceitos de MRU, o docente 

orientará os alunos a realizarem, como atividade extraclasse, as filmagens das 

situações de movimento do MRUV, para serem utilizadas no encontro seguinte, tendo 

como base os vídeos animados (Apêndice A do produto educacional) disponibilizados 

nos links abaixo: 

 Queda livre: 

https://www.youtube.com/watch?v=UyJ6zd4gwdI 

https://www.youtube.com/watch?v=UyJ6zd4gwdI
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 Lançamento horizontal 

https://www.youtube.com/watch?v=YCZMHmpumEQ 

 Plano inclinado  

https://www.youtube.com/watch?v=n6P2oy2UN4c 

 

4º Encontro (2 horas/aula) 

 Aula 1 – Aprofundando conhecimentos (1 hora/aula) 

Nesta aula, serão introduzidos os conceitos de MRUV por meio de uma aula 

expositiva com auxílio de vídeos editados do aplicativo Kinemactics Simulator®, que 

se encontram no seguintes links: https://www.youtube.com/watch?v=fdXknVaBLHU,  

https://www.youtube.com/watch?v=80WYFHEpEU4. Deverá ser promovida uma 

reflexão e uma discussão diante do seguinte conceito de MRUV: para o movimento 

ser retilíneo e uniformemente variado, um corpo tem que percorrer intervalos de 

velocidades iguais em intervalos de tempos iguais, concluindo que sua aceleração é 

constante. 

Ao dar continuidade, o docente apresentará, sem se aprofundar, as equações 

referentes ao MRUV, sendo elas: 

Função horária da posição: 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0 ∙ 𝑡 +
𝑎 ∙ 𝑡2

2
. (43) 

Função horária velocidade: 

𝑣 = 𝑣0 + 𝑎. 𝑡. (44) 

Equação de torricelli: 

𝑣2 = 𝑣0
2 + 2 ∙ 𝑎 ∙ ∆𝑥. (45) 

 Aula 2 – Reconciliação integradora (1 hora/aula) 

O professor retomará os grupos e, com o aplicativo VidAnalysis-free®, mediará 

a ação de processamento dos dados das situações dos movimentos: queda livre, 

lançamento horizontal e plano inclinado. 

Em seguida, deverá abordar, respectivamente, os três tipos de movimentos do 

MRUV, conceituando-os, através de atividades roteirizadas que se encontram no 

Apêndice C do produto educacional, que são referentes a 6ª atividade: queda livre, 7ª 

https://www.youtube.com/watch?v=YCZMHmpumEQ
https://www.youtube.com/watch?v=n6P2oy2UN4c
https://www.youtube.com/watch?v=fdXknVaBLHU
https://www.youtube.com/watch?v=80WYFHEpEU4
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atividade: lançamento horizontal e 8ª atividade: movimento plano inclinado, para que 

os alunos realizem as análises gráficas de seus respectivos movimentos. 

Dando continuidade à aula, o docente deverá comparar os resultados obtidos 

pelos alunos com as análises gráficas disponibilizadas em slides no Apêndice B do 

produto educacional, Análises gráficas de queda livre, lançamento horizontal e plano 

inclinado. Ao aparecerem os possíveis erros experimentais será revisado o material 

do Apêndice A do produto educacional. 

Após apresentado o material das análises feitas pelo docente, os alunos serão 

orientados a refazerem, como atividade extraclasse, os mesmo exercícios do MRUV, 

trabalhados em sala de aula, mediante o material de apoio a ser disponibilizado pelo 

professor via fotocópia ou diante das fotos dos slides que serão apresentados. 

Essa etapa favorece a ideia de que o professor torna-se o mediador da 

aprendizagem, uma vez que a utilização das TICs e de outros métodos permite aos 

alunos a descoberta de soluções para as situações-problema apresentadas de forma 

a facilitar uma aprendizagem significativa. 

Assim, verifica-se que será possível identificar um diálogo entre a realização 

de análises gráficas dos dados de MRUV e MRU, permitindo a reconciliação 

integradora dos conhecimentos. Dessa forma o processo de aprendizagem torna-se 

dialógico, pois, segundo Paulo Freire apud Moreira (2015), “Na educação dialógica, 

estudar requer apropriação da significação dos conteúdos, a busca de relações entre 

os conteúdos (...). Requer também que o educando se assuma como sujeito do ato 

de estudar e adote uma postura crítica e sistemática”. 

 

5º Encontro (2 horas/aula) 

 Aula 1 – Situação inicial (1 hora/aula) 

O professor deverá iniciar a aula levantando o conhecimento prévio de energia 

dos alunos para realizar uma conexão entre os conceitos estudados de MRU e MRUV. 

Então, construirá com os alunos um mapa mental a partir da palavra energia, o qual 

deverá ser registrado como material diagnóstico. Esta atividade terá o objetivo de 

identificar os conhecimentos prévios disponíveis na estrutura cognitiva dos alunos. 



39 

Em seguida, o professor mediará uma discussão a partir do seguinte 

questionamento: Você concorda que, ao andar de bicicleta, você está 

transformando alimento em formas de energia? 

Diante das respostas obtidas pelos alunos, o docente deverá promover um 

debate que terá como finalidade ouvir a opinião dos alunos sem a necessidade de 

chegar a uma resposta final. No entanto, essa discussão visa introduzir os conceitos 

relevantes ao conteúdo de energia. 

 Aula 2 – Situação-problema (1 hora/aula) 

Neste momento, será apresentado um vídeo que servirá de organizador prévio, 

disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=uVHJ_t6-Wq0&t=5s explicando 

o funcionamento das usinas hidrelétricas, relacionando os novos conhecimentos à 

experiência dos alunos. Após a exibição do vídeo, o professor deverá retomá-lo, 

questionando os alunos a respeito dos tipos de energia apresentados. 

Então, a turma será dividida em grupos, para realizar uma pesquisa na internet 

sobre os tipos de energia a fim de aprofundar os conhecimentos nesse tópico. Para 

isso, os alunos terão de responder as seguintes perguntas elaboradas pelo professor: 

 Existe alguma relação entre energia e movimento? 

 Existem vários tipos de energia, cite algumas delas? 

 Quais os tipos de energia utilizados em uma hidrelétrica? 

 Houve algum tipo de energia mostrada no vídeo que apareceu na sua 
pesquisa de internet? Qual (ou quais)? 

Ao final desta aula, o docente deverá propor aos alunos que façam, um relatório 

sobre o tema energia, cujo modelo está disponibilizado no Apêndice C do produto 

educacional, 9ª atividade, o qual deverá ser entregue na aula seguinte como atividade 

avaliativa. 

6º Encontro (2 horas/aula) 

 Aula 1 – Aprofundando conhecimentos (1 hora/aula) 

O docente deverá iniciar esta aula abordando o tema de conservação de 

energia, utilizando a história em quadrinhos adaptada do livro “Física em Doze Lições” 

(Feynman R.P., 2005), disponível no Apêndice C do produto educacional, 10ª 

atividade. Serão disponibilizados cerca de 10 minutos para que aos alunos reúnam-

se em grupos para discussão sobre a história. Em seguida, o professor deverá fazer 

uma leitura compartilhada abrindo um espaço para possíveis questionamentos e 

https://www.youtube.com/watch?v=uVHJ_t6-Wq0&t=5s
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discussões levando-os à seguinte conclusão: “A energia não se cria e não se 

destrói, ela apenas se transforma”. 

Ao final desta aula, o docente apresentará a relação entre energia mecânica e 

conservação de energia. Sendo que a energia mecânica é uma certa quantidade, ou 

seja, um valor constante. Enquanto que a conservação de energia é uma grandeza 

numérica (energia mecânica) que não se altera apesar das várias modificações que 

pelas quais a natureza pode passar. 

A energia mecânica é a soma da energia potencial com a energia cinética, 

conforme a Equação  

𝐸𝑚 = 𝐸𝑝 + 𝐸𝑐. (46) 

 

Após apresentar a equação de energia mecânica, o material intitulado “conceito 

de energia mecânica” disponível no Apêndice A do produto educacional será utilizado 

para exemplificar as relações existentes entre energia mecânica, energia cinética e 

energia potencial. 

Em seguida, o docente deverá propor uma nova situação-problema que 

relacionará a história em quadrinhos com o vídeo sobre a usina hidrelétrica para 

diferenciar energia potencial gravitacional de energia cinética, fazendo a reconciliação 

integrativa dos conceitos abordados. 

 

 Aula 2 – Diferenciação progressiva (1 hora/aula) 

Nesta aula, o professor deverá utilizar o dispositivo experimental de energia 

(vide Apêndice E do produto educacional), a fim de associar os diferentes tipos de 

energia às diferentes situações de movimento estudadas anteriormente. Assim, 

deverá apontar que, no experimento, antes de a bolinha deslizar no trilho, ela está em 

repouso na mão do aluno.  

Então, deverá ser evidenciado que, neste exemplo, a energia potencial 

gravitacional é um caso particular do movimento em repouso estudado em MRU, ou 

seja, a energia potencial gravitacional está estritamente ligada à posição (∆𝑆 =  ℎ).  

Em seguida, apresentará a equação da energia potencial gravitacional. 

𝐸𝑝 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ.  (47) 
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Para conceituar energia cinética, através do uso do dispositivo experimental, o 

docente deverá revisar os conceitos anteriores de movimento MRU e MRUV. 

Em seguida o docente deverá apresentar a equação da energia cinética. 

𝐸𝑐 =
𝑚 ∙ 𝑣2

2
. (48) 

 

Com o intuito de verificar a aprendizagem dos alunos, o professor, utilizando o 

dispositivo experimental, como mostra a Figura 16, deverá questionar a turma:  

 Em que momento a energia cinética se mantém constante?  

 Quando ela varia?  

 Em que momento temos energia potencial gravitacional? 

 

 

Figura 16: Ilustração do dispositivo experimental mostrando os tipos de movimento durante a 
trajetória de um objeto. 

Fonte: O Autor. 

Para terminar a aula, o professor deverá propor aos alunos uma atividade em 

que estes consigam calcular a energia cinética, potencial gravitacional e mecânica, 

utilizando o dispositivo experimental e disponibilizando uma trena e uma bolinha com 

sua massa especificada. 

Com essa atividade o professor estimulará os alunos a compreenderem os 

conceitos de energia e relacioná-los com as situações de movimento estudadas 

anteriormente.  

Ao fim da aula o docente aplicará uma atividade extraclasse que se encontra 

no Apêndice C do produto educacional, 11ª atividade: avaliação final, que correlaciona 

os conceitos de MRU, MRUV e energia.  
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Capítulo 5 

Aplicação 

Realizaremos, neste capítulo, a exposição descritiva da experiência obtida 

mediante a aplicação do produto educacional descrito no capítulo anterior. A aplicação 

foi realizada em seis encontros equivalentes a duas aulas de 50 minutos cada, 

referenciando-se aos passos da UEPS. 

A aplicação deste trabalho ocorreu no Colégio Estadual Piauí, localizado na 

periferia da cidade de Volta Redonda, interior do estado do Rio de Janeiro. A turma 

escolhida para esta atividade era inicialmente composta por 30 alunos, no entanto, 5 

evadiram ao longo do desenvolvimento desta proposta. Nota-se que é formado um 

público heterogêneo, marcado por jovens fora da faixa etária ideal para o 9º ano do 

Ensino Fundamental, apresentando dificuldade de aprendizagem, principalmente nas 

disciplinas que exigem cálculo e raciocínio lógico. É importante destacar que alguns 

alunos da turma já exercem atividades no mercado de trabalho, como aprendizes para 

complementar o orçamento familiar. Além disso, alguns dos estudantes são oriundos 

de áreas de posse. Logo, verifica-se que este trabalho contempla diferentes 

realidades e pode ser adaptado a diversas instituições educacionais. 

1º Encontro - 1º Passo da UEPS 

Buscando desenvolver atividades que partam daquilo que os educandos já 

sabiam em relação ao conteúdo que se pretendia trabalhar, o docente aplicou um 

questionário que teve o objetivo de levantar os conhecimentos prévios dos mesmos, 

como mostra a Figura 17: 

 

Figura 17: Aplicação do questionário prévio, turma do 9º ano do ensino fundamental. 

Fonte: O Autor. 
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De acordo com Moreira (2015), percebe-se que a relação entre um 

conhecimento novo e os saberes que o aluno já domina potencializa a aprendizagem 

significativa. Assim, a partir da apreensão de novos significados, tanto o estudante 

quanto seu conhecimento são enriquecidos e tornam-se mais estáveis. 

Ao receberem a proposta de responder a um questionário sobre o tema de 

movimento, os alunos demonstraram dificuldade em entender o que deveria ser 

realizado, pois não sabiam como responder sobre um tema que o docente ainda não 

havia explicado. Afinal, os mesmos estavam acostumados às aulas tradicionais, nas 

quais primeiramente se expõe a matéria e depois desenvolvem-se os exercícios para 

fixa-la. Então, o professor estimulou os alunos a responderem o que eles sabiam ou 

conheciam a respeito do tema movimento sem se preocuparem em dar a resposta 

certa. Ao término, o professor recolheu o questionário para análise posterior.  

Ao perceberem que a aula seria diferenciada, todos os alunos responderam 

atentamente ao questionário. Em seguida, o docente abriu uma breve discussão com 

a turma, abordando o tema de movimento, sugerindo, então, alguns pontos citados no 

questionário prévio, chegando ao contexto do GPS, que relaciona as novas 

tecnologias aos dias atuais. 

Percebe-se que houve a construção efetiva de argumentos por meio dessa 

discussão. Toulmim apud Sasseron e Carvalho (2014) defende que a argumentação 

ocorre frente ao debate entre aluno e professor, uma vez que assim é possível 

apresentarem ideias, hipóteses e evidências com a finalidade de justificar suas ações 

e as conclusões a que chegaram mediante os resultados obtidos. 

Numa segunda etapa do 1º encontro, com a apresentação de um vídeo que 

serviu de organizador prévio, o qual explicou o funcionamento do GPS, os alunos 

conseguiram relacionar tal funcionamento com a cinemática, consolidando o 

conhecimento prévio com o novo conhecimento adquirido.  

Em seguida, para relacionar os conceitos de deslocamento, trajetória e 

velocidade escalar média, os alunos realizaram uma atividade colaborativa e 

diversificada, utilizada como estratégia de ensino, por meio de recursos tecnológicos 

atuais que facilitaram a aprendizagem dos educandos. Assim, fez-se jus a um dos 

objetivos principais propostos pelos PCN (1997): “saber utilizar diferentes informações 

e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimento”. 
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Essa atividade foi desenvolvida através da utilização do GPS e do Google 

Maps®, objetivando levar os alunos a diferenciar deslocamento de trajetória. Com isso, 

cada aluno traçou suas rotas. Logo, os mesmos, com os dados da distância de sua 

casa à escola e o tempo, e, a partir das alternativas do aplicativo, calcularam suas 

velocidades. Houve uma certa dificuldade em realizar algumas conversões de 

unidades, como, por exemplo, com relação ao tempo que estava em minutos, 

convertendo-o para horas. No entanto, com a mediação do docente, esses 

contratempos foram resolvidos. 

A aula foi bem interessante e os alunos relataram que a mesma foi diferente e 

motivadora, de forma que todos os alunos participaram, ficando muito mais fácil 

entender o cálculo da velocidade escalar média. A proposta inicial para essa atividade 

era de que cada aluno realizasse-a individualmente, porém não foi possível rotear wi-

fi para todos, então a atividade foi realizada em duplas ou trios, favorecendo o trabalho 

em equipe. 

2º Encontro - 2º Passo da UEPS 

O docente apresentou, por meio de um tutorial, o aplicativo VidAnalysis-free®, 

que permite estudar situações-problemas de movimentos a partir da filmagem de 

qualquer objeto por meio de análises gráficas geradas pelo mesmo, vide Apêndice A 

do produto educacional. A partir dessa apresentação, os alunos ficaram 

extremamente interessados em realizar as filmagens dos objetos em movimento para 

que produzissem suas próprias análises.  

Então, um aluno perguntou ao professor: “Professor, quer dizer que a partir de 

qualquer movimento, independente de ser um objeto ou uma pessoa, andando ou 

correndo e até mesmo parado, eu consigo traçar gráficos?” Outro aluno o interrompeu, 

corrigindo-o e falou: “Mas objeto parado não gera movimento, então não deveria gerar 

gráfico.” 

O professor optou por não responder diretamente aos questionamentos dos 

alunos, a fim de valorizar as perguntas dos estudantes. Afinal, Moreira afirma que: “O 

compartilhar significados resulta da negociação de significados entre aluno e 

professor. Mas essa negociação deve envolver uma permanente troca de perguntas 

ao invés de respostas” (Moreira, 2015). 

Percebendo a riqueza da discussão, o docente aproveitou e iniciou a segunda 

fase deste encontro que teve por objetivo a construção do conhecimento. Assim, 
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mesmo não respondendo diretamente aos questionamentos dos alunos, após a 

apresentação do tutorial e da discussão gerada, o professor mediou a construção dos 

conceitos sobre os tipos de movimento. Essa atividade foi realizada colaborativamente 

por meio de uma pesquisa na internet com seus smartphones em que os alunos 

encontraram os tipos de movimento existentes no estudo da Cinemática. Com essa 

pesquisa, eles encontraram dois tipos de movimento: o MRU e o MRUV. Perceberam, 

com isso, que o repouso representa uma situação de movimento, levando os alunos 

à resposta dos seus questionamentos anteriores.  

Após a pesquisa, os alunos realizaram as filmagens das seguintes situações 

do MRU: repouso, movimento retrógrado e movimento progressivo.  

3º Encontro - 3º Passo da UEPS 

O docente garantiu a diferenciação progressiva do conhecimento ao conceituar 

MRU por meio de uma aula expositiva, utilizando o recurso de um vídeo editado pelo 

aplicativo Kinematics Simulator® no link https://www.youtube.com/watch?v=je0zZ-

DsU7g, que ilustrou o movimento de um carro percorrendo espaços iguais em 

intervalos de tempos iguais. Assim, os alunos foram levados a concluir que no MRU 

sua velocidade é constante. O docente finalizou a aula, demonstrando as equações 

que descrevem o espaço em função do tempo. 

Dessa forma, pôde-se trabalhar o quarto passo da UEPS, que, segundo 

Ausubel (Moreira, 2015) respeita os princípios da diferenciação progressiva. Assim, 

os educandos foram levados a uma reconciliação integrativa, permitindo explorar 

relações entre ideias, apontando similaridades e diferenças entre os conceitos, 

reorganizando o conhecimento e eliminando suas dúvidas. Logo, os alunos foram 

instruídos a realizar o processamento das filmagens das situações de repouso, 

movimento retrógrado e progressivo como mostram as Figura 18 (a) (b) (c). 

 

Figura 18: Alunos realizando filmagens dos movimentos:  
(a) Situação do respouso, (b) Progressivo, (c) Retrógrado.  

Fonte: O Autor. 

https://www.youtube.com/watch?v=je0zZ-DsU7g
https://www.youtube.com/watch?v=je0zZ-DsU7g


46 

 

Durante o processamento dos dados da situação de repouso, por meio da 

utilização do aplicativo VidAnalysis-free®, não houve problemas significativos, 

atingindo a construção dos gráficos esperados, porém nem todos os grupos geraram 

gráficos que atendessem as atividades propostas.  

No entanto, ao realizar as análises gráficas dos movimentos retrógrado e 

progressivo, a maioria dos alunos teve dificuldade em localizar o plano cartesiano na 

posição certa para obter essas situações de movimento. Contudo, com a intervenção 

do docente, isso logo foi solucionado. Para a análise da situação de movimento 

retrógrado, o plano cartesiano foi posicionado no sentido contrário ao movimento do 

objeto, demonstrando que o mesmo estaria se aproximando da origem.  

Para a situação do movimento progressivo, o plano foi posicionado na imagem 

do objeto, mostrando que ele se distancia da origem. Então foram realizadas as 

atividades roteirizadas do Apêndice C do produto educacional, movimento retrógrado 

e progressivo, que associam os fenômenos físicos aos conceitos matemáticos nas 

interpretações gráficas das situações do MRU. 

Em seguida, o docente, apresentou as análises gráficas do MRU através de 

slides (vide apêndice B, análises da situação do repouso, movimento progressivo e 

movimento retrográdo do produto educacional) fazendo as comparações com as 

análises dos alunos. Após observarem as comparações entre as análises realizadas 

e os gráficos prontos, o professor solicitou aos grupos que repetissem as atividades 

roteirizadas das situações de movimento do MRU, observando os gráficos 

apresentados por ele. Sabendo que, mesmo os alunos organizando-se e realizando 

as filmagens atentos, muitos grupos, apesar das instruções e orientações 

apresentadas, não levaram o suporte para celular nem realizaram atentamente os 

toques na tela do smartphone, comprometendo a qualidade e a precisão dos gráficos. 

Mesmo assim, a experiência foi positiva e, com os erros dos gráficos, o docente 

trabalhou os conceitos de erros experimentais.  

Logo, identificados alguns problemas ocorridos no processo de filmagem, o 

docente comentou os possíveis erros, apresentando a interpretação gráfica dos erros 

experimentais (vide Apêndice A do produto educacional) de forma bem simplificada a 

respeito de precisão e exatidão. 
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Durante a realização do experimento, solicitou-se que os alunos se 

organizassem em grupos (6 grupos ao total). Cada grupo ficou responsável por 

realizar suas próprias filmagens, a fim de que servissem de base à elaboração dos 

gráficos, os quais seriam analisados nas atividades roteirizadas propostas pelo 

professor. Algumas dessas atividades seguem demonstradas abaixo. 

GRUPO A – Análise da situação de repouso 

Ao executar as filmagens para a realização das atividades roteirizadas, os 

integrantes do Grupo A não se atentaram às recomendações do professor e, por isso, 

não utilizaram suporte para o smartphone, o que poderia evitar tremores; não tiveram 

o cuidado necessário ao realizar os toques no centro de massa do objeto e, devido ao 

tamanho da tela do smartphone, não obtiveram uma escala adequada para que os 

gráficos gerados fossem satisfatórios. Sendo assim, as respostas foram afetadas em 

decorrência de gráficos inadequados nos quais a presença de pontos desordenados 

dificultou a correta interpretação conforme verificamos nas análises abaixo. 

1.1 – Pergunta: A análise gráfica das 

coordenadas distância no eixo horizontal x e 

distância no eixo vertical y descrevem: 

a) Deslocamento   b) Trajetória 

c) Movimento  d) Velocidade 

A análise deste movimento pode ser feita a partir 

da observação do gráfico 1.1. O que você 

observa neste gráfico? 

Resposta: O Grupo A, ao analisar o primeiro 

gráfico obtido, de deslocamento em x versus deslocamento em y, respondeu 

alternativa (a), mesmo sabendo da diferença entre trajetória e deslocamento, pois não 

fizeram a interpretação correta de que este gráfico determina a trajetória do objeto. 

Sabendo que a trajetória representa o conjunto de pontos nos eixos x e y, é importante 

evidenciar que o gráfico da trajetória de um objeto em repouso deve descrever um 

ponto no plano cartesiano, pois nessa situação não há movimento. Na prática, quando 

se faz uma medição, encontra-se uma nuvem de pontos cujo valor médio deve ser um 

único ponto que coincide com o centro de massa do objeto em repouso. Dependendo 

da qualidade da medição do experimento, a nuvem de pontos pode ser mais dispersa, 

Figura 19: Situação do repouso – 
trajetória. 

Fonte: Do Autor. 
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mas quando minimizam-se as fontes de erro, essa nuvem aproxima-se de um ponto 

teórico. A escala, na qual os dados são apresentados também pouco ajuda. Trata-se 

de uma das desvantagens desse software, uma vez que não ele permita o ajuste da 

escala. Entretanto, como os próprios alunos realizaram a filmagem e a coleta de 

dados, esperava-se maior discussão crítica.  

 1.2 – Pergunta:  A análise gráfica das 

coordenadas distância em x no eixo vertical e 

tempo no eixo horizontal descreve: 

a) Repouso   b) Trajetória 

c) Movimento  d) Velocidade 

A análise deste movimento apresenta um gráfico, 

que gráfico é esse? 

Resposta: O gráfico obtido por este grupo não 

permitiu chegar à conclusão correta, pois os 

pontos estavam totalmente desordenados, levando os alunos a responderem que o 

objeto estava em movimento, sem relacionar o conceito à filmagem realizada. Afinal, 

uma vez que o objeto estava parado, o movimento só poderia ser repouso. O gráfico 

apresentado demonstra uma linha irregular abaixo do eixo do tempo, no entanto, o 

esperado deveria ser uma reta coincidente a este eixo uma vez que eles deveriam ter 

posicionado o objeto na origem. Para que os alunos pudessem entender o porquê dos 

pontos dispersos, o docente conceituou o que era incerteza para os alunos com o 

material referente a este assunto (Apêndice A do produto educacional, texto auxiliar). 

Além disso o professor mostrou os problemas relacionados à execução do 

experimento. Tais problemas foram erros de escala, incorreta realização da filmagem 

causada pela ausência de estabilidade decorrente da falta de suporte para o 

smartphone e a sensibilidade dos alunos no toque da tela do smartphone.  

 

Figura 20: Deslocamento x – situação do 
repouso. 

Fonte: Do Autor. 
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1.3 – Pergunta: A análise gráfica das 

coordenadas distância em y no eixo vertical e 

tempo no eixo horizontal descreve: 

a) Velocidade  b) Trajetória 

c) Movimento  d) Repouso 

A análise deste movimento apresenta um 

gráfico, que gráfico é esse?  

Resposta: O grupo não conseguiu responder a 

esta questão corretamente, pois, de acordo com 

o gráfico encontrado, deduziu que existia movimento nesta situação devido às 

flutuações dos pontos, logo não conseguiu notar que o gráfico era uma análise do 

movimento em repouso. 

O educador verificou que era preciso explicar para os alunos que quanto menor 

for a proporção da escala, mais difícil será analisar a posição correta do objeto em 

relação ao movimento estudado. Logo, uma escala maior seria ideal para que os 

pontos se apresentassem mais ordenados, favorecendo a análise correta do gráfico. 

Levando em conta a escala, percebe-se que a amplitude máxima da flutuação 

de pontos é em torno de 0,02 m, ou seja, 2 cm, valor aproximado à dimensão do objeto 

filmado. Desta forma, é a análise dos dados confrontados com o experimento que 

configura a compreensão.  

 

1.4 – Pergunta: A análise do gráfico da velocidade 

em x no eixo vertical e tempo no eixo horizontal 

descreve uma reta que já conhecemos. Esta reta 

se encontra acima ou abaixo do eixo do tempo? 

Esta reta se assemelha a que função? 

Resposta: O mesmo erro encontrado na questão 

1.3 ocorreu na análise deste gráfico, uma vez que 

o grupo não conseguiu identificá-lo, porque os 

pontos encontrados estavam totalmente 

desordenados. Os alunos questionaram ao 

professor como poderia a filmagem de um objeto em repouso originar um gráfico que 

Figura 21: Deslocamento y – situação do 
repouso. 

Fonte: Do Autor. 

Figura 22: Velocidade x – situação do 
repouso. 

Fonte: Do Autor. 
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apresentava vários pontos que levavam à compreensão de que o objeto estava em 

movimento. 

Neste momento, o professor pediu que os alunos tomassem o suporte para 

smartphone emprestado de outro grupo para que a filmagem fosse refeita diminuindo 

as fontes de erro. Porém, o novo gráfico gerado manteve as flutuações dos pontos 

marcados, dificultando sua interpretação. Logo, o docente apresentou seu próprio 

gráfico possibilitando a comparação do material do professor com o do grupo para que 

a análise fosse feita corretamente. 

Pode-se afirmar que esse processo de discussão enriquece e propicia o 

aprendizado. Fora do contexto em questão, nem o experimento, nem o gráfico teriam 

sentido. É por meio do debate que ambos ganham significado.  

 

1.5 – Pergunta: A análise do gráfico da velocidade 

em y no eixo vertical e tempo no eixo horizontal 

descreve uma reta que já conhecemos. Esta reta 

se encontra acima ou abaixo do eixo do tempo? 

Esta reta se assemelha a que função? 

Resposta: Os pontos visíveis neste exemplo 

encontravam-se desordenados, logo não foi 

possível identificar qualquer tipo de gráfico nas 

atividades desse grupo. Pois, assim, percebeu 

que não era possível responder à questão, já que os pontos encontravam-se 

espalhados. Este grupo não obteve gráficos muito precisos, pois realizou as filmagens 

sem suporte para smartphone e, ao finalizar as análises, não foi atento aos toques na 

tela, com isso, suas análises não foram satisfatórias. Então, o professor utilizou o seu 

gráfico favorecendo a comparação entre um modelo esperado e o encontrado pelos 

alunos. 

GRUPO B – Análise do movimento progressivo 

Embora o Grupo B tenha utilizado o suporte para smartphone, durante a 

execução das filmagens, os alunos não tiveram a habilidade necessária para a 

realização dos toques no centro de massa do objeto representado na tela do aparelho. 

Figura 23: Velocidade y – situação do 
repouso. 

Fonte: Do Autor. 
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Outro fator que impediu a obtenção de gráficos melhores foi o tamanho da tela 

utilizada, a qual influenciou numa escala insatisfatória. 

2.1) A análise gráfica das coordenadas distância 

no eixo vertical e distância no eixo horizontal 

descreve: 

a) Deslocamento            b) Trajetória  

c) Movimento  d) Velocidade 

A análise deste movimento apresenta um gráfico, 

que se assemelha a que função?   

Resposta: O grupo responsável pelo gráfico 

apresentado não conseguiu responder 

corretamente a esta questão devido às muitas flutuações, o que dificultou sua 

identificação e as possíveis análises que poderiam ser feitas a partir dele. Mas ao 

chamar o  professor os alunos deste grupo fizeram uma pergunta mostrando que eles 

conseguiram assimilar alguns conhecimentos sobre o tema, dizendo que: “Se o 

movimento é do MRU e progressivo e como realizamos a filmagem da bolinha 

deslizando somente no trilho horizontal, não deveríamos ter pontos dispersos no eixo 

y?”. Após a indagação, os próprios alunos responderam ao questionamento, 

afirmando que: “Pois esse movimento é só na horizontal, então não deveria ter pontos 

variando em y, certo professora?” Neste momento o docente percebeu que os alunos 

estavam realizando suas próprias conclusões, assimilando os conceitos estudados e 

construindo seus conhecimentos, demonstrando indícios de aprendizagem 

significativa. 

2.2) A análise gráfica das coordenadas distância 

em x no eixo vertical e tempo no eixo horizontal 

descreve: 

a) Movimento progressivo  b) Trajetória 

c) Movimento retrógrado   d) Velocidade 

A análise deste movimento apresenta um gráfico 

já estudado na matemática, que se assemelha a 

que função?   

Figura 24: Trajetória – movimento 
progressivo. 

Fonte: Do Autor. 

Figura 25: Deslocamento x – movimento 
progressivo. 

Fonte: Do Autor. 
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Resposta: Nesta questão o grupo obteve um gráfico satisfatório que facilitou suas 

análises, respondendo corretamente que se tratava de um movimento progressivo por 

ter uma reta crescente e que este gráfico se assemelhava com o gráfico de uma 

função do 1º grau ou também chamada de função afim.  

2.3) A análise gráfica das coordenadas distância 

em y no eixo vertical e tempo no eixo horizontal 

descreve: 

a) Repouso  b) Trajetória 

c) Movimento  d) Velocidade 

A análise deste movimento apresenta um gráfico, 

que gráfico é esse?   

Resposta: O gráfico de deslocamento em y 

apresentado por este grupo não tinha boas 

condições, pois havia muitos pontos desordenados, o que dificultava sua identificação, 

levando os alunos a responderem que, nesta situação, o objeto estava se 

movimentando nos dois eixos. Quando na verdade o eixo horizontal do deslocamento 

é o eixo do tempo, confundindo o gráfico do deslocamento em y com o gráfico da 

trajetória. Ademais, foi necessário discutir a relação entre experimento realizado para 

melhorar a compreensão dos alunos. 

2.4) A análise do gráfico da velocidade na direção 

x no eixo vertical e tempo no eixo horizontal 

descreve um gráfico que já conhecemos. Este 

gráfico se assemelha a que função? Esta função 

se encontra acima ou abaixo do eixo do tempo?  

Resposta: O gráfico apresentado dificultou a 

análise, pois o grupo disse que não era possível 

responder a esta questão porque não havia 

encontrado gráfico nenhum e sim uma nuvem de 

pontos. Os alunos disseram que os pontos encontrados estavam desordenados 

devido a alguma fonte de erro em que eles não conseguiram minimizar. Mesmo com 

o gráfico desordenado, o docente perguntou ao grupo que tipo de gráfico eles 

deveriam encontrar? Os alunos responderam que por ser um movimento progressivo 

Figura 26: Deslocamento y – movimento 
progressivo. 

Fonte: Do Autor. 

Figura 27: Velocidade x – movimento 
progressivo. 

Fonte: Do Autor. 



53 

em que a bolinha deslizou no trilho deveria ser uma reta, só não sabiam se seria em 

cima do eixo do tempo ou abaixo do eixo do tempo. 

 

2.5) A análise do gráfico da velocidade na direção 

y no eixo vertical e tempo no eixo horizontal 

descreve um gráfico que já conhecemos. Este 

gráfico se assemelha a que função? Esta função 

se encontra acima ou abaixo do eixo do tempo?  

 Resposta: A análise em questão também nos 

mostra uma nuvem de pontos que estavam 

próximos ao eixo do tempo. Sendo assim, o grupo 

disse que não era possível identificar nenhum 

gráfico a partir desses pontos e muito menos associá-los a algum tipo de função 

estudada na matemática. O professor questionou aos alunos deste grupo da análise 

da velocidade em y, que gráfico deveríamos ter? Eles disseram que deveria ser uma 

reta, e alguns alunos deste grupo disseram que o MRU é um movimento que se dá na 

horizontal então não deveria ter velocidade em y, logo concluíram que deveria ser um 

gráfico que representasse não ter velocidade. Então, os alunos entenderam  que, para 

não ter velocidade em y, a reta deveria estar em cima do eixo do tempo.  

GRUPO C – Análise do movimento retrógrado 

O grupo C, fez uso de um tablet para executar as filmagens, o qual também 

tinha uma capa protetora que auxiliou na estabilidade do aparelho. Logo, a tela maior 

permitiu uma minimização dos erros de toque (no centro de massa do objeto) devido 

à área de reprodução do vídeo ser maior em comparação a uma tela menor, gerando 

gráficos mais satisfatórios. Em decorrência desses fatores, as análises realizadas por 

este grupo mostraram-se mais coerentes, no entanto, os erros surgiram a partir da má 

interpretação dos gráficos. 

Figura 28: Velocidade y – movimento 
progressivo. 

Fonte: Do Autor. 
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3.1 – Pergunta: A análise gráfica das 

coordenadas distância no eixo vertical y e 

distância no eixo horizontal x descreve: 

a) Trajetória  b) Movimento  

c) Deslocamento  d) Velocidade 

A análise deste movimento apresenta um gráfico, 

que se assemelha a que função?   

Resposta: O gráfico apresentado permitiu que o 

grupo respondesse corretamente à primeira 

questão, pois estava bem definido e pôde-se chegar à conclusão de que o mesmo 

representava uma trajetória, assemelhando-se a uma função constante.  

3.2 – Pergunta: A análise gráfica das 

coordenadas distância em x no eixo vertical e 

tempo no eixo horizontal descreve: 

a) Movimento progressivo b) Trajetória 

c) Movimento retrógrado  d) Velocidade 

A análise deste movimento apresenta um gráfico 

já estudado na matemática, que se assemelha a 

que função?  

Resposta: O gráfico obtido permitiu uma análise 

correta, possibilitando que o grupo respondesse corretamente a esta questão. Ao 

analisá-lo, observou-se que representava um movimento retrógrado chegando à 

conclusão de que no intervalo de 0 a 0,4 segundos o gráfico assemelhava-se a uma 

função constante, e, de 0,4 segundos em diante, assemelhava-se a uma função 

decrescente. Os alunos também relataram que o motivo pelo qual no primeiro intervalo 

a função é constante foi devido ao tempo em que a bolinha esteve parada antes de o 

aluno soltá-la sendo que a filmagem já estava acontecendo. 

Figura 29: Trajetória – movimento 
retrógrado. 

Fonte: Do Autor. 

Figura 30: Deslocamento x – movimento 
retrógrado. 

Fonte: Do Autor. 
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3.3 – Pergunta: A análise gráfica das 

coordenadas distância em y no eixo vertical e 

tempo no eixo horizontal descreve: 

a) Repouso  b) Trajetória 

c) Movimento  d) Velocidade 

A análise deste movimento apresenta um gráfico, 

que gráfico é esse? 

Resposta: Nesta questão, o grupo não 

respondeu corretamente, pois não associou o 

gráfico em relação ao deslocamento ao eixo y, respondendo que havia movimento, 

porém o gráfico representava uma reta que descreve somente o tempo transcorrido. 

Desta vez, houve a necessidade de uma discussão mais longa para a compreensão 

da relação entre o gráfico e o experimento. 

3.4 – Pergunta: A análise do gráfico da velocidade 

na direção x no eixo vertical e tempo no eixo 

horizontal descreve um gráfico que já 

conhecemos. Este gráfico se assemelha a que 

função? Esta função se encontra acima ou abaixo 

do eixo do tempo? 

Resposta: O grupo não respondeu corretamente 

a esta questão, pois não conseguiu analisar o 

gráfico da velocidade x no eixo vertical e tempo 

no eixo horizontal. Embora os pontos estivessem corretos, os alunos deste grupo não 

conseguiram identificar uma reta nem que ela se assemelhava a uma função 

constante. Neste momento, o professor perguntou aos alunos do grupo o que aqueles 

pontos representavam? Então, responderam que os pontos flutuantes poderiam ser 

decorrentes de alguma fonte de erro. 

Figura 31: Deslocamento y – movimento 
retrógrado. 

Fonte: Do Autor. 

Figura 32: Velocidade x – movimento 
retrógrado. 

Fonte: Do Autor. 
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 3.5 – Pergunta: A análise do gráfico da 

velocidade em y no eixo vertical e tempo no eixo 

horizontal descreve um gráfico que já 

conhecemos. Este gráfico se assemelha a que 

função? Esta função se encontra acima ou abaixo 

do eixo do tempo?  

Resposta: Nesta questão, o grupo reconheceu 

que os pontos estavam em torno do eixo do 

tempo, embora tenham identificado uma reta não 

conseguiram analisar a referência a uma função constante de velocidade nula. 

Ao término deste encontro, o professor explicou que vários grupos não 

obtiveram bons gráficos, porque, assim como no universo científico, sempre haverá 

erros de medição, seja no toque na tela do smartphone, pois quanto maior o tamanho 

da tela, melhor a precisão da medição, ou pela falta do suporte do celular na hora da 

filmagem. Houve também erros de exatidão e precisão devido à definição da escala 

no aplicativo VidAnalysis-free®. Nesse momento, o educador abordou os conceitos de 

Erros Experimentais e Incertezas, realizando suas análises com apoio do material 

disponibilizado no Apêndice A do produto educacional. 

Posteriormente, com o apoio do material das análises gráficas do MRU (vide 

Apêndice B, situação do repouso, movimento progressivo e movimento retrógrado do 

produto educacional) fornecido pelo professor, os alunos refizeram as atividades 

roteirizadas. 

Após o término das atividades do MRU o docente apresentou os vídeos 

animados do MRUV que estão disponíveis no Apêndice A material de apoio do produto 

educacional.   

Finalizando o encontro, o docente pediu que os alunos realizassem as 

filmagens através de seus smartphones das situações do MRUV apresentados nos 

vídeos animados como atividade extraclasse a fim de serem trabalhadas no próximo 

encontro. 

4º Encontro - 4º Passo da UEPS 

O professor conceituou o MRUV em uma aula expositiva ao possibilitar o 

processo de diferenciação progressiva retomando as características mais relevantes 

do conteúdo. Para isso, utilizou dois vídeos editados do aplicativo Kinematics 

Figura 33: Velocidade y – movimento 
retrógrado. 

Fonte: Do Autor. 
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Simulator®, ilustrando um carro que percorre intervalos de velocidades iguais em 

intervalos de tempo iguais, os quais se encontram nos links abaixo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=fdXknVaBLHU 

 https://www.youtube.com/watch?v=80WYFHEpEU4 

Dessa forma, os alunos chegaram à conclusão de que no MRUV a aceleração 

é constante. Então, o quarto passo da UEPS foi cumprido, garantindo um trabalho em 

níveis de mais alta complexidade em relação às informações anteriores.  

Para isso, ao final dessa conceituação, as análises das situações de 

movimento do MRUV foram realizadas conforme a reconciliação integrativa. 

Num segundo momento deste encontro, foram retomadas as características 

mais relevantes do conteúdo com base nas filmagens feitas pelos alunos. Logo, os 

educandos processaram os dados utilizando o aplicativo VidAnalysis-free® e 

realizaram as atividades sugeridas no Apêndice C do produto educacional, atividades 

6, 7 e 8. Esta proposta ajudou os alunos a interagirem em grupo negociando 

significados, e o docente auxiliou-os na mediação da compreensão dos conceitos que 

regem o MRUV.  

Em seguida, o professor apresentou uma nova situação-problema em nível de 

mais alta complexidade. As análises gráficas do MRUV foram apresentadas em slides 

(vide o Apêndice B, queda livre, lançamento horizontal e plano inclinado do produto 

educacional), fazendo as comparações com as análises dos alunos. Nesta etapa, os 

educandos conseguiram interpretar os gráficos gerados pelos movimentos do MRUV 

e corrigir seus erros, refazendo as atividades roteirizadas ao analisar os gráficos 

apresentados pelo professor, concluindo sua conceituação. Parte das análises 

gráficas do MRUV, realizadas pelos alunos, serão demonstradas abaixo. 

Grupo D – Análise da situação do movimento de queda livre 

Por já terem vivenciado experiências frustradas nas atividades anteriores, os 

alunos deste grupo se precaveram e buscaram minimizar as fontes de erro o máximo 

possível. Para isso, fizeram uso do suporte para smartphone, escolheram o aparelho 

com maior tela para proporcionar a melhor escala. Logo, foram gerados gráficos mais 

adequados à realização das análises. 

1.0) Considerando o movimento de queda livre ao abandonarmos um corpo, 

determine qual é sua velocidade inicial (𝑣0) e sua posição inicial (𝑠0)?  

https://www.youtube.com/watch?v=fdXknVaBLHU
https://www.youtube.com/watch?v=80WYFHEpEU4
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 Resposta: Os alunos responderam que, ao abandonarmos um corpo, sua 

velocidade inicial é igual a zero, porém em relação à posição inicial houve divergência 

na turma, em que alguns disseram que sua posição inicial é igual a zero e outros 

afirmaram que sua posição inicial dependia da altura em que se encontrava o objeto. 

Percebe-se que há uma dificuldade em lidar com as duas dimensões ao mesmo 

tempo. 

 1.1 – Pergunta: Ao analisar o gráfico da 

trajetória, qual tipo de função este movimento 

representa? 

Resposta: O grupo conseguiu um bom gráfico da 

trajetória, e pôde extrair dele as seguintes 

informações: uma reta sobre o eixo y indicando 

que, após o objeto ser abandonado, percorreu 

um espaço. Porém, os alunos não conseguiram 

associar este gráfico a conceitos matemáticos, 

defendendo que o mesmo não representava 

uma função. Aparentemente, há mais facilidade nesta etapa da formação de se 

relacionar o eixo y ou o eixo x com o tempo. É possível que essa relação seja feita de 

forma que o docente se expresse, reforçando as equações horárias, as quais têm 

tempo como variável. 

 1.2 – Pergunta: Que gráfico observamos em 

relação ao deslocamento em 𝑥 no eixo vertical 

e tempo no eixo horizontal? O que ele nos diz 

em relação aos conceitos físicos deste 

movimento? 

Resposta: O grupo teve dificuldade em analisar 

o gráfico, mas, com ajuda do professor, 

conseguiu identificar uma reta “em cima do eixo 

do tempo e que no estudo da matemática seria 

uma função constante”. Em relação aos 

conceitos físicos, ele não conseguiu identificar queda livre como um movimento que 

se dá no eixo vertical, sendo assim, não existe movimento no eixo horizontal. 

Figura 34: Trajetória – movimento de 
queda livre. 

Fonte: Do Autor. 

Figura 35: Deslocamento x – movimento 
de queda livre. 

Fonte: Do Autor. 
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1.3 – Pergunta: Que gráfico você encontrou na 

análise do deslocamento em y no eixo vertical 

e tempo no eixo horizontal? 

Resposta: Nesta análise o grupo percebeu que 

no intervalo de 0 a 0,8 segundos havia uma 

reta sobre o eixo do tempo e que representava 

a bolinha parada na mão do aluno, antes de ser 

abandonada. E de 0,8 segundos em diante, foi 

identificada uma semi-parábola, que representa 

a bolinha filmada em queda livre. 

1.4 – Pergunta: O que representa o gráfico da 

velocidade em 𝑥 no eixo vertical e tempo no 

eixo horizontal? 

Resposta: Este grupo demonstrou que havia 

entendido bem o conceito de repouso e disse 

que o gráfico da velocidade 𝑥 representava o 

tempo transcorrido por meio de uma reta sobre 

o eixo do tempo, pois em queda livre não há 

movimento no eixo horizontal, somente no 

vertical. 

1.5 – Pergunta: Que gráfico observamos na 

velocidade em 𝑦 no eixo vertical e tempo no 

eixo horizontal? 

Resposta: O grupo identificou que de 0 a 0,8 

segundos havia uma reta sobre o eixo do 

tempo que se assemelha a uma função 

constante, porém não conseguiu identificar o 

restante do gráfico como sendo uma reta 

decrescente assemelhando-se a uma função do 

1º grau, devido às flutuações dos pontos. 

Figura 36: Deslocamento y – movimento 
de queda livre. 

Fonte: Do Autor. 

Figura 37: Velocidade x – movimento de 
queda livre. 

Fonte: Do Autor. 

Figura 38: Velocidade y – movimento de  
queda livre. 

Fonte: Do Autor. 
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Grupo E – Análise gráfica do movimento de lançamento horizontal 

Os alunos deste grupo mostraram mais dedicados desde o início das 

atividades. Assim como durante a realização dos experimentos do MRU, este grupo 

utilizou um tablete para a execução das filmagens, proporcionando gráficos que 

favoreceram as análises. 

 2.1) Observando o gráfico do lançamento 

horizontal, nota-se que ele se assemelha a um 

gráfico estudado na disciplina de matemática. 

Como se classifica este gráfico?  

a) Parábola concavidade para cima   

b) Reta crescente 

c) Reta decrescente 

d) Parábola ou seção de parábola com 

concavidade para baixo 

Resposta: A análise deste grupo foi muito boa e a resposta estava correta, pois os 

alunos mostraram o conhecimento da situação de movimento como sendo o caminho 

percorrido pela bolinha e que o gráfico gerado representa uma função do 2º grau. 

 

 2.2) Que gráficos compõem o movimento do 

deslocamento em 𝑥 no eixo vertical e tempo no 

eixo horizontal? Em relação aos conceitos 

físicos o que o gráfico nos diz? 

Resposta: O grupo reconheceu que havia uma 

reta constante e uma reta crescente, ambas 

presentes no estudo de função do 1º grau. 

Porém, os alunos relataram que ficaram 

pensando no porquê de ser uma reta 

constante. Neste momento o docente percebeu 

que faltou atenção, pois a reta constante mostrava o tempo da filmagem em que a 

bola ainda não havia aparecido. 

Figura 39: Trajetória – movimento de 
lançamento horizontal. 

Fonte: Do Autor. 

Figura 40: Deslocamento  x – movimento 
de lançamento horizontal. 

Fonte: Do Autor. 
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 2.3) Que gráficos compõem o movimento do 

deslocamento em 𝑦 no eixo vertical e tempo no 

eixo horizontal?  

a) Semi-parábola com concavidade para baixo/ 

Reta paralela ao eixo 𝑡 

b) Reta paralela ao eixo 𝑡 / Semi-parábola com 

concavidade para cima. 

c) Reta crescente / Semi-parábola com 

concavidade para cima 

d) Reta crescente / Semi-parábola com 

concavidade para baixo 

Resposta: Este grupo também acertou a análise deste gráfico, marcando 

corretamente a letra (a). Vale ressaltar que, ao ser indagado sobre por que este gráfico 

representou uma reta, os estudantes responderam que era o caminho que a bola 

percorria na mesa até cair. Neste momento o professor percebeu que os alunos 

confundiram a trajetória com deslocamento em 𝑦. Isso também ocorreu com outros 

grupos da turma. 

 2.4.1) O que observamos no gráfico da 

velocidade na direção 𝑥 no eixo vertical e 

tempo no eixo horizontal? 

2.4.2) Qual diferença entre elas?  

a) As duas funções estão no eixo do tempo. 

b) Uma no eixo do tempo e a outra acima do 

eixo do tempo. 

c) Uma no eixo do tempo e a outra abaixo do 

eixo do tempo. 

d) Nenhuma delas se encontra no eixo do 

tempo. 

2.4.3) Com base nos movimentos que aprendemos, MRU e MRUV, o gráfico 

representa qual destes movimentos? 

Resposta: Para as duas perguntas supracitadas o gráfico encontrado por este grupo 

não estava adequado, pois havia muitas flutuações de pontos. Assim, os estudantes 

disseram que não era possível entendê-lo e não responderam a essas questões. 

Figura 41: Deslocamento y – movimento 
de lançamento horizontal. 

Fonte: Do Autor. 

Figura 42: Velocidade x – movimento de 
lançamento horizontal. 

Fonte: Do Autor. 
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 2.5) Que gráficos compõem o movimento da 

velocidade na direção 𝑦 no eixo vertical e tempo 

no eixo horizontal? 

Resposta: O grupo responsável por esta 

atividade conseguiu identificar parte do gráfico 

da velocidade 𝑦 no eixo vertical versus tempo no 

eixo horizontal. Primeiro temos uma reta sobre 

o eixo do tempo que se assemelha a uma função 

constante, mas os alunos deste grupo disseram 

não saber identificar que gráfico representavam 

os outros pontos. Como este gráfico apresentava-se muito confuso, o docente realizou 

a comparação com o modelo de seu próprio material, como mostra a Figura 44. 

 

Nesse momento, houve uma discussão e os 

alunos puderam compreenderam o que não 

tinham entendido no gráfico anterior. Chegaram, 

então, à conclusão de que se tratava de uma reta 

coincidente ao eixo x representando uma situação 

de repouso, pois a filmagem só começou a ser 

efetivada a partir do aparecimento do objeto na 

tela. Já a reta decrescente demonstrava que a 

velocidade estava variando com o decorrer do 

tempo. 

 

Grupo F – Análise gráfica do movimento de plano inclinado 

Os alunos deste grupo não realizaram as filmagens com os cuidados 

necessários nem se atentaram às solicitações do professor para minimizar as fontes 

de erro. Desse modo, os gráficos apresentavam pontos desordenados, dificultando a 

análise dos alunos.  

Figura 43: Velocidade y – movimento de 
lançamento horizontal. 

Fonte: Do Autor. 

Figura 44: Velocidade y – movimento 
de lançamento horizontal – material do 

professor. 

Fonte: Do Autor. 
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 3.1) O gráfico representa um objeto 

abandonado na parte superior de um plano 

inclinado. Sabendo disso, em que ele se 

diferencia do gráfico da Queda Livre? 

 Resposta: Este grupo não conseguiu 

identificar nenhum gráfico devido aos pontos 

espalhados, que dificultaram a análise desta 

questão. 

 

 3.2) Como pode ser classificado o gráfico ao 

observarmos o deslocamento em 𝑥? 

Resposta: No gráfico encontrado pelo grupo, 

os alunos relataram que parecia parte de uma 

parábola conforme estudaram em matemática. 

E em relação aos fenômenos físicos, o gráfico 

representava a posição do objeto em relação 

ao eixo x e os alunos não conseguiram 

compreender, necessitando da intervenção do 

professor para que eles pudessem fazer a 

análise correta do gráfico. 

 3.3) Os gráficos dos deslocamentos em 𝑦, 

tanto da queda livre, quanto do Plano 

Inclinado, são iguais? 

( ) SIM                  ( )NÃO 

Como se classifica o gráfico que observamos 

no plano inclinado no deslocamento em 𝑦? 

Resposta: O grupo disse que não era possível 

comparar seus gráficos, pois no deslocamento 

em 𝑦 do plano inclinado os pontos 

encontravam-se muitos espalhados, dificultando identificar qualquer gráfico. No 

entanto, houve relatos de outros grupos, cujos gráficos eram iguais ao do movimento 

de queda livre, e estes não entenderam o porquê, já que os movimentos eram 

Figura 45: Trajetória – movimento de 
lançamento horizontal. 

Fonte: Do Autor. 

Figura 46: Deslocamento x – movimento 
de lançamento horizontal. 

Fonte: Do Autor. 

Figura 47: Deslocamento y – mlovimento 
de lançamento horizontal. 

Fonte: Do Autor. 
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diferentes. Demonstrando que não compreenderam que na análise do plano inclinado 

na vertical é equivalente ao movimento de queda livre, apesar do plano inclinado ter 

movimento tanto na horizontal como na vertical.  

 3.4) Abandonando o objeto do ponto mais alto 

do plano, qual sua velocidade inicial? 

Observando o gráfico velocidade na direção 𝑥 

no eixo vertical e tempo no eixo horizontal, a 

velocidade final é maior que zero ou menor que 

zero? 

Resposta: Em relação à primeira pergunta, os 

alunos deste grupo disseram que, ao 

abandonar qualquer corpo de uma altura, a 

velocidade inicial do objeto é igual a zero. O 

gráfico encontrado por este grupo não permitiu nenhuma análise correta devido ao 

número de flutuações encontradas. 

3.5) Observando o gráfico velocidade na 

direção 𝑦 no eixo vertical e tempo no eixo 

horizontal, a velocidade final é maior que zero 

ou menor que zero? 

Resposta: Os alunos deste grupo disseram 

que não era possível responder devido ao 

gráfico porque não permitia a correta análise 

da velocidade em y. 

Então o docente apresentou o material das 

análises gráficas do MRUV (vide Apêndice B, 

queda livre, lançamento horizontal e plano inclinado do produto educacional) e pediu 

para que os alunos refizessem as atividades roteirizadas como estratégia de 

avaliação.  

 

5º Encontro - 5º Passo da UEPS 

No quinto encontro, o docente aprofundou os conhecimentos utilizando uma 

nova situação-problema em nível crescente de complexidade com o objetivo de 

Figura 48: Velocidade x – movimento de 
lançamento horizontal. 

Fonte: Do Autor. 

Figura 49: Velocidade y – movimento de 
lançamento horizontal. 

Fonte: Do Autor. 
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promover a reconciliação integradora. Para isso, foi utilizado o tema de energia a fim 

de que os alunos o relacionassem com os conceitos de movimento. 

Inicialmente, os estudantes foram orientados a construir um mapa mental sobre 

o tema de energia, conforme demonstrado na Figura 50: 

 

Figura 50: Ilustração do mapa mental construído pelos alunos sobre o tema energia. 

Fonte: O Autor. 

 

Em seguida o professor fez um questionamento para a turma: “Você concorda 

que, ao andar de bicicleta, está transformando alimento em energia?” 

Após indagá-los, a docente abriu uma discussão com os alunos e, 

posteriormente, apresentou um vídeo como organizador prévio, o qual explicou como 

funciona uma usina hidrelétrica. 

Nesse momento, um aluno perguntou ao professor “O que energia tinha a ver 

com o tema de movimento que nós estávamos estudando?”. Com essa pergunta, o 

docente solicitou aos alunos que citassem quais tipos de energia foram apresentados 

no vídeo. Em seguida, pediu para realizarem uma pesquisa através dos seus 

smartphones conforme as situações propostas abaixo:  

 Existe alguma relação entre energia e movimento? 

 Existem vários tipos de energia, cite algumas delas. 

 Quais os tipos de energia utilizados em uma hidrelétrica? 

 Houve algum tipo de energia mostrada no vídeo que apareceu na sua 
pesquisa de internet? Qual (ou quais)? 

Com a pesquisa concluída, o professor prosseguiu com o processo de 

diferenciação progressiva, retomando as temáticas do conteúdo. 

Então, um aluno perguntou ao professor: “No vídeo que acabamos de ver, 

pode-se dizer que só há energia elétrica devido ao movimento das águas empurrando 

as pás?”. 
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Esse fato tornou-se relevante para todo o processo de ensino-aprendizagem, 

demonstrando que o objetivo de realizar trocas de experiências entre professor e 

alunos estava sendo alcançado, pois, como defende Moreira (2015): “Quando o aluno 

formula uma pergunta relevante, apropriada e substantiva, ele utiliza seu 

conhecimento prévio de maneira não arbitrária e não literal, isso é evidencia de 

aprendizagem significativa”. 

Outro aluno indagou ao professor o que significa energia mecânica, pois alegou 

que “No vídeo é citada energia mecânica e parece que só há energia se houver essa 

transformação, isso também é devido ao movimento das águas?” 

Diante de tantos questionamentos presentes em uma aula dinâmica e 

dialogada, o sinal da aula soou encerrando o encontro, no momento em que o 

professor iria responder aos alunos. 

 

6º Encontro - 6º Passo da UEPS 

Neste último encontro, a fim de responder aos questionamentos da aula 

anterior, o docente apresentou uma história em quadrinhos com o título “O que é 

conservação de energia” adaptada do livro Física em doze Lições (Feynman R.P., 

2005), a qual se encontra no Apêndice C do produto educacional (10ª Atividade). 

Então, os alunos foram orientados a trabalhar esse texto em grupos, e discutir sobre 

ele chegando à conclusão do que entenderam da história. 

Os alunos perceberam que, independente do que Pedrinho fizesse com os 

blocos, ele sempre terá os 28 bloquinhos, pois: se perder algum bloco, houve perda 

para o exterior; se o amigo deixou algum bloco com o Pedrinho, houve ganho do 

exterior. Houve uma grande discussão com o grupo sobre esse tema e o docente, 

então, construiu o conceito, dizendo aos alunos que, de acordo com a história: “A 

energia não se cria e não se destrói, ela apenas se transforma.”   

Em seguida, o professor apresentou uma nova situação-problema, utilizando a 

apresentação de slides para conceituar e diferenciar energia potencial de energia 

cinética, disponível no Apêndice A do produto educacional, conceito de energia 

mecânica. Retomando o vídeo e a história em quadrinhos, os alunos perceberam que 

havia um tipo de energia que o professor não mencionou, que seria a energia 

mecânica. Porém também percebram que no material utilizado pelo docente 
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apresentava-se o título conceito de energia mecânica, então eles questionaram o que 

seria energia mecânica. 

Neste momento, o docente fez a relação entre energia mecânica e conservação 

de energia, explicando que energia mecânica é uma energia associada ao sistema, 

por exemplo Terra e objeto. Enquanto que a conservação de energia ocorre se as 

forças de interação entre a Terra e o objeto forem conservativas. Nesse caso, a 

energia mecânica não se altera à medida que o tempo passa, apesar das várias 

modificações que pelas quais a natureza pode passar. 

Para exemplificar a conservação de energia, o educador relacionou a usina 

hidrelétrica, como um sistema isolado, dentro deste sistema há transformação de 

energia das seguintes formas: quando a água desce de uma dada altura, percebe-se 

energia potencial gravitacional; quando a água desce nas tubulações ela se 

transforma em energia cinética. Ao atingir as pás do gerador ela os gira, e converte a 

energia cinética das pás (oriunda da água corrente) em energia elétrica que sai do 

sistema e chega a nossa casa.  

Após esse momento, o docente apresentou uma nova situação-problema, 

utilizando o dispositivo experimental, como mostra a Figura 51, relacionando a energia 

potencial e a energia cinética ao MRU e ao MRUV. Assim, demostrou no experimento 

que, antes de a bolinha deslizar sobre o trilho, ela estava em repouso na mão do 

aluno, apresentando, na prática, a energia potencial gravitacional e destacou que é 

um caso particular da situação do repouso, estando estritamente ligada à posição  

(y =  ℎ). 

 

Figura 51: Dispositivo experimental utilizado para relacionar energia com movimento. 

Fonte: O Autor. 

Neste momento um aluno disse ao professor: “Então para se ter energia 

precisa-se de movimento?” A partir do questionamento do aluno, o professor leva a 

classe a refletir sobre a relação existente entre movimento e energia, chegando à 

conclusão de que a energia cinética relaciona-se com a velocidade do objeto que, ao 
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abandonar a bolinha, esta vai adquirindo velocidade, transformando energia potencial 

gravitacional em energia cinética. 

Ao chegar no plano horizontal, a bolinha não está mais acelerada e observa-se 

somente a velocidade, ou seja, energia cinética. Já ao subir a curva, a bolinha faz o 

processo inverso: transforma energia cinética em energia potencial gravitacional. 

Posteriormente, o professor utiliza o dispositivo experimental (vide Apêndice E 

do produto educacional) e relacionou as energias apresentadas com o estudo do MRU 

e MRUV, sendo que no MRUV as curvas de subida e descida representaram a 

transformação das energias cinética para gravitacional e vice-versa, e, no MRU, que 

é o plano horizontal, nota-se somente a energia cinética. 

Logo, buscou-se mostrar aos alunos que havia conservação de energia e que 

a energia mecânica é a soma da energia potencial com a energia cinética. 

Em seguida os alunos calcularam as energias cinética, potencial gravitacional 

e mecânica através do dispositivo experimental, utilizando uma bolinha com massa 

pré-definida e uma trena para determinar a altura do objeto. 

Os discentes tiveram facilidade para calcular a energia potencial gravitacional. 

E depois perguntaram ao professor: “Como faço para calcular a energia cinética no 

dispositivo?” 

O docente então interveio, pedindo que eles filmassem somente o movimento 

da bolinha na horizontal no MRU e que utilizassem o VidAnalysis-free®, analisando os 

dados do gráfico do deslocamento em x versus tempo gerada a partir do uso do 

aplicativo. Encontrando, assim, a velocidade em x e consequentemente a energia 

Cinética. No final desta atividade, os alunos calcularam a energia mecânica e 

disseram que encontrar a energia cinética foi a parte mais difícil da atividade. 

Concluída a sequência da UEPS, os alunos relataram que “As aulas de física 

neste formato tornaram-se muito mais interessantes e ficamos esperando a cada 

semana para saber o que seria realizado de diferente. Já que o aprendizado se tornou 

muito mais fácil, sem necessidade de decoreba, pois o professor nos ajudava a extrair 

conhecimento a partir do que nós já sabíamos e, juntos fomos construindo o 

conhecimento com um novo olhar para o estudo da física.” 

Então, foi aplicada uma avaliação individual que buscou integrar os conceitos 

abordados ao longo desta sequência, observando que os alunos foram capazes de 

relacionar os fenômenos de movimento do MRU e MRUV com energia. A sequência 
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foi concluída por meio de uma avaliação final que mostrou a aquisição de 

aprendizagem significativa, além disso, os alunos relataram por escrito se as 

estratégias desenvolvidas pelo docente apresentaram uma melhora no processo de 

ensino. Essa avaliação mostrou que essa prática foi satisfatória, pois, através dela, os 

alunos sugeriram melhorias e destacaram os pontos positivos ou negativos em sua 

aprendizagem, assim, garantindo uma maior compreensão dos conteúdos para os 

nossos educandos. 
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Capítulo 6 

Análise e discussão dos resultados 

Movimento retilíneo uniforme 

Os resultados que foram obtidos ao longo da implementação da UEPS 

permitiram uma forma de análise qualitativa, tendo o intuito de buscar evidências de 

aprendizagem significativa.  

Num primeiro momento, foi aplicada uma avaliação qualitativa por meio de 

respostas obtidas mediante o questionário prévio (vide Apêndice C do produto 

educacional), realizado individualmente de forma a levantar o conhecimento prévio 

dos discentes antes da intervenção do professor sobre o tema. 

 

Figura 52: Análise dos erros e acertos do questionário prévio. 

Fonte: Do Autor. 

 

O gráfico da Figura 52 apresenta um resultado satisfatório sobre o 

conhecimento prévio a respeito do tema de Movimento. Porém, ao analisarmos a 

quarta questão, detectou-se que 55% dos alunos confundiram as trajetórias em virtude 

do referencial.  Na oitava questão, constatou-se que 66% da turma não sabiam 

diferenciar trajetória de deslocamento, sendo assim, os alunos não conseguiam 

relacionar tais conceitos a sua realidade diária.  

Para atenuar tal dificuldade, utilizou-se a atividade presente no Produto 

Educacional que envolveu a utilização do GPS, relacionando os conceitos da 
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cinemática ao trajeto recorrente dos alunos, solicitando aos mesmos que calculassem 

a velocidade escalar média, uma vez que esse conteúdo já havia sido trabalhado no 

1º bimestre, por meio do uso dos dados fornecidos pelo aplicativo de GPS. 

Essa atividade, por ter sido realizada com o acompanhamento do professor e 

com envolvimento dos alunos, dentro de sala de aula, despertou grande interesse dos 

mesmos, permitindo aos alunos uma maior autonomia em relação ao conceito de 

movimento. 

Todavia, em relação aos cálculos da velocidade escalar média observou-se 

que 50% dos educandos ainda encontraram dificuldades em realizar transformações 

de unidades de medidas, uma vez que foram exigidos cálculos matemáticos fato que 

apontou a necessidade da intervenção do professor, revisando os conceitos de 

transformação de unidades.  

Para verificar se as dúvidas foram esclarecidas, foi solicitada uma atividade 

extraclasse do GPS (vide Apêndice C do produto educacional), a qual detectou um 

percentual de 75% de aproveitamento. Assim, evidenciou-se que houve uma melhora, 

porém não foi possível atingir a totalidade de compreensão da turma. Para esta 

questão, eles chegariam a um resultado que possibilitaria a realização da primeira 

atividade avaliativa, como mostra a Figura 53. 

 

 

 Figura 53: Resolução da atividade roteirizada do GPS desenvolvida por um aluno. 

Fonte: Do Autor. 
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Após terem sido analisados os conhecimentos prévios relativos ao conceito de 

movimento, as atividades que se seguiram trabalharam os conceitos do MRU e 

MRUV. Foram obtidos, em sequência, os resultados das respostas das atividades 

gráficas elaborados pelos próprios alunos. Cabe ressaltar que, posteriormente, foi 

igualmente feita uma análise das mesmas atividades, porém com os gráficos gerados 

pela docente. Destaca-se, portanto, abaixo, os resultados de ambas as produções de 

todos os tipos de movimentos estudados.  

 

 Situação do repouso 

 

 

Figura 54: Resultado das atividades da situação do repouso, do material do aluno. 

Fonte: Do Autor. 

  

O gráfico da Figura 54 ilustra que, na análise da situação do repouso, grande 

parte dos alunos não conseguiu responder corretamente à atividade proposta. Esse 

desvio pode ser explicado devido às más condições dos gráficos obtidos pelos 

próprios estudantes, que apresentavam pontos aparentemente desordenados devido 

às diferenças na escala de representação dos gráficos. Cabe ressaltar que a escala 

depende de fatores, tais como o tamanho da tela, o aparelho e a quantidade de dados 

da análise. 

Dessa forma, observou-se que um percentual de 61,5% da turma, mesmo 

sabendo o conceito de trajetória e deslocamento, não conseguiram reconhecê-lo no 
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gráfico, tampouco identificar a situação do repouso. Esse fato pode ser evidenciado 

das questões 1.1.1 até 1.3.2, nas quais a maioria dos alunos tiveram dificuldade de 

relacionar a situação do repouso com seus conhecimentos prévios sobre o assunto, 

pois se basearam somente nos gráficos, os quais se encontravam com muitos pontos 

dispersos, logo, não conseguiram associá-los à matemática. Em contrapartida, 38,5% 

da turma responderam corretamente, já que seus gráficos se apresentavam mais 

definidos e com poucas variações. 

 

 

Figura 55: Resultado das atividades da situação do repouso, do material do professor. 

Fonte: Do Autor. 

 

Mediante a atividade extraclasse, realizada a partir do material disponibilizado 

pelo professor, verificou-se conforme apresenta a Figura 55, que 65,6% dos alunos 

obtiveram um melhor aproveitamento, relacionando os conceitos físicos aos gráficos 

estudados na matemática. Entretanto, 28% da turma não conseguiram fazer a mesma 

relação, por terem realizado os exercícios mecanicamente. Para exemplificar essa 

dificuldade, destacam-se as questões 1.2.1 até 1.3.2, as quais os alunos analisaram 

os gráficos erroneamente, confundindo o tempo transcorrido com deslocamento, uma 

vez que o objeto estava em repouso. 
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 Movimento progressivo 
 

 

Figura 56: Resultado das atividades do movimento progressivoe, do material do aluno. 

Fonte: Do Autor. 

 

O gráfico da Figura 56, por sua vez, aponta que 74% da turma não conseguiram 

ter êxito nas atividades, e 26% obtiveram sucesso por terem melhorado a qualidade 

das filmagens, devido a correta utilização do suporte de smartphones. Desta forma, a 

precisão dos dados da análise foi otimizada. 

Em observação às questões 2.1.1, 2.1.2, 2.3.1 até a 2.5, ficou notória a 

dificuldade da turma na identificação do movimento em relação à trajetória, à 

velocidade em 𝑥, à velocidade em 𝑦, dificultando os estudantes a perceberem a 

relação entre os conceitos físicos e matemáticos. 

 

Figura 57: Resultado das atividades do movimento progressivo, do material do professor. 

Fonte: Do Autor. 
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O gráfico da Figura 57 nos mostra que, com base na análise dos gráficos 

produzidos pelo docente, os alunos conseguiram relacionar os conceitos físicos e 

matemáticos. Dessa maneira, os resultados apontam que 65,5% da turma respondeu 

corretamente, enquanto 34,5% não conseguiram fazer as devidas relações solicitadas 

pela atividade. 

Dentre estas relações destacam-se as que foram apresentadas nas questões 

2.3.1 até 2.5, demonstrando maior dificuldade. Na questão 2.3, os alunos não 

conseguiram entender que não há deslocamento em y, pois no MRU não há 

movimento na vertical. Da mesma forma, na questão 2.5, parte da turma não entendeu 

que não há velocidade em y neste tipo de movimento. Assim, pôde-se notar que, 

mesmo com o apoio do material cedido pelo professor, cujos gráficos apresentam-se 

em boas condições de análise, apesar de ser observada uma melhora no nível de 

compreensão dos alunos, parte da turma não teve suas dificuldades sanadas. 

 

  Movimento retrógrado 

 

 

Figura 58: Resultado das atividades da análise do movimento retrógrado, do material do aluno. 

Fonte: Do Autor. 
 

Ao analisar o gráfico da Figura 58, encontramos dados de que 74% da turma 

não conseguiu alcançar os resultados esperados nas atividades, e 26% obtiveram 

melhores resultados. Tal fato é decorrente das más condições encontradas nos 

gráficos dos alunos, que se apresentam com muitas flutuações, dificultando uma 

análise correta, bem como ocorreu na análise de diversas questões. O que foi 
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responsável por impedi-los de relacionarem os conceitos físicos aos conceitos 

matemáticos. 

No entanto, ficou evidente que nas questões 3.2.1 e 3.2.2, devido às boas 

condições dos gráficos, os alunos conseguiram responder corretamente as questões, 

relacionando esses gráficos aos conceitos matemáticos. 

 

 

Figura 59: Resultado das atividades do movimento retrógrado, do material do professor. 

Fonte: Do Autor. 

 

A análise do gráfico da Figura 59 apresentado mostra uma melhora significativa 

dos alunos quando utilizaram os gráficos do docente. Com 61,5% de acertos 

comparativamente com 38,5% de erros. Assim, observou-se que os alunos 

conseguiram identificar os conceitos físicos desse movimento que geraram gráficos e 

a estes relacionaram corretamente os conceitos matemáticos. 
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Movimento retilíneo uniformemente variado 

 Queda livre 

 

 

 Figura 60: Resultado das atividades do movimento de queda livre, do material do aluno. 

Fonte: Do Autor. 

 

Com base no gráfico da Figura 60, de 150 perguntas respondidas, 45% dos 

alunos acertaram e 55% erraram as questões. O motivo pelo qual a turma não foi bem- 

sucedida pode ser observado numa análise das questões 1.2 e 1.4. 

Embora o gráfico apresente um grande número de acertos na questão 1.0, não 

podemos deixar de evidenciar que os acertos ocorreram devido ao fato de que o valor 

da velocidade inicial é igual a zero. No entanto, os erros foram evidenciados uma vez 

que 36% dos alunos confundiram posição inicial com altura em que o objeto se 

encontrava. 

Em relação a questão 1.2 observamos que 60% dos alunos não conseguiram 

identificar que o gráfico apresentado não indicava o movimento na horizontal e sim o 

tempo transcorrido.  

 Na questão 1.4, foi observado que 68% dos alunos erraram os conceitos 

físicos de queda livre, não relacionando o gráfico da reta constante sobre o eixo do 

tempo com a velocidade em x nula. 

0

5

10

15

20

25

Questão 1.0 Questão 1.1 Questão 1.2 Questão 1.3 Questão 1.4 Questão 1.5

16
11 10

13
8 10

9
14 15

12
17 15

Avaliação da análise gráfica do movimento de queda livre I

Acertos Erros



78 

 

Figura 61: Resultado das atividades do movimento de queda livre, material do professor. 

Fonte: Do Autor. 

 

A análise com base no material do professor mostra que, das 150 perguntas 

respondidas, 67% estavam corretas, em contrapartida, 33% dos alunos erraram as 

questões, como monstra a Figura 61. O índice de erros ainda continua alto, 

principalmente ao analisarmos a questão de 1.4. 

Uma análise mais precisa desta questão, mostrou que, apesar de os alunos 

absorverem bem o conhecimento matemático (reconhecendo os gráficos como sendo 

um tipo de função), ainda encontram dificuldades ao relacionar esses conceitos à 

física.  

As questões 1.4 e 1.5 referem-se às velocidades em 𝑥 e em 𝑦, respectivamente, 

sendo que não há velocidade em x porque no movimento de queda livre só ocorre na 

vertical enquanto há velocidade em y e esta ocorre a partir de 0,8 segundos, o que 

não foi observado pelos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

Questão 1.0 Questão 1.1 Questão 1.2 Questão 1.3 Questão 1.4 Questão 1.5

23
18 16 15 15 14

2
7 9 10 10 11

Avaliação da análise gráfica do movimento de queda livre II

Acertos Erros



79 

 Lançamento horizontal 
 

 

Figura 62: Resultado das atividades do lançamento horizontal, do material do aluno. 

Fonte: Do Autor. 

 

Com base no gráfico da Figura 62, de 175 respostas obtidas, 38% dos alunos 

acertaram e 62% erraram. Devido às más condições encontradas em seus gráficos.  

Nas questões 2.4.1 e 2.4.3, os alunos sequer conseguiram identificar um 

gráfico, pois os pontos estavam totalmente desordenados dificultando a análise do 

mesmo. 

Na questão 2.5, no intervalo de tempo de 0 a 1,6 segundos, os alunos não 

conseguiram relacionar os conceitos físicos com o gráfico da velocidade em 𝑦 em 

relação ao tempo. 

 

 Figura 63: Resultado das atividades do lançamento horizontal, do material do professor. 

Fonte: Do Autor. 
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Ao fazer a análise a partir do material do professor (Figura 63) é notório que 

houve uma grande melhora.  Dos 38% de acertos, agora temos 68,5% acertos o que 

evidenciou que aos alunos conseguiram identificar os conceitos físicos deste tipo de 

movimento através dos gráficos e conseguiram também relacionar os gráficos aos 

conceitos de funções de 1º e 2º grau, identificando as retas e as semi-parábola. Em 

contrapartida, ainda continuamos com um percentual de erro de 31,5%. 

 

 Plano inclinado 

 

 

 Figura 64: Resultado das atividades do plano inclinado, do material do aluno. 

Fonte: Do Autor. 

 

Ao longo das análises dos resultados das atividades roteirizadas (Figura 64) 

sobre plano inclinado, foi perceptível que a maioria dos alunos encontraram gráficos 

que dificultaram a realização das atividades relacionadas a este movimento, pois 

tivemos um percentual de 67,5% de erros, já que os alunos não conseguiram 

identificar os gráficos do deslocamento em 𝑥 e nem do deslocamento em 𝑦 ao 

analisarem as velocidades na direção 𝑥 e direção 𝑦, mostrando que os alunos não 

conseguiram relacionar os conceitos físicos e matemáticos para responder 

corretamente. 
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 Figura 65: Resultado das atividades do plano inclinado, do material do professor. 

Fonte: Do Autor. 

 

O gráfico da Figura 65 nos mostra um percentual de 69% de acertos, dessa 

forma podemos concluir que os alunos conseguiram analisar corretamente os 

gráficos, que se apresentavam bem definidos, e com isso os alunos mostraram que 

entenderam os conceitos referentes à trajetória, deslocamento em 𝑥 e 𝑦 e as 

velocidades em 𝑥 e 𝑦.  Mesmo com esse percentual observamos que ainda há um 

quantitativo considerável de 31% de alunos que não conseguiram entender 

corretamente os conceitos de movimento e suas análises gráficas geradas a partir dos 

mesmos. 

Concluída a análise de resultados do MRU e MRUV, observou-se que a 

realização dos exercícios que tiveram como base o material disponibilizado pelo 

professor demonstraram um melhor resultado em relação às análises dos gráficos 

apresentados pelos alunos, pois às más condições das filmagens dificultaram a 

análises dos discentes. 

No MRU o movimento se dá única e exclusivamente na horizontal na 

coordenada 𝑥. Observou-se que os alunos encontraram dificuldades em analisar os 

movimentos no eixo vertical: deslocamento em 𝑦, velocidade em 𝑦, onde não havia 

movimento, somente conceito de repouso. 

Da mesma forma, foram observadas no MRUV as mesmas dificuldades. Pois, 

quando trabalhado o movimento de queda livre, os alunos não se atentaram que, 

neste caso, o movimento se dava na vertical, logo, as análises do deslocamento em 

𝑥 e de velocidade em 𝑥 ficaram comprometidas, sendo analisadas erroneamente. 

0

5

10

15

20

25

Questão
3.1

Questão
3.2

Questão
3.3.1

Questão
3.3.2

Questão
3.4.1

Questão
3.4.2

Questão
3.5

20 22
17

22 23

10 7

5 3
8

3 2

15 18

Avaliação da análise gráfica do plano inclinado II

Acertos Erros



82 

No lançamento horizontal os alunos, a princípio, achavam que só havia 

movimento na vertical e após a utilização do material do docente, eles 

compreenderam que o objeto se deslocava também em 𝑥, mas não conseguiram 

entender que havia velocidade na horizontal. 

E por fim no plano inclinado, os alunos identificavam o movimento apenas na 

vertical, no eixo 𝑦, sendo que este movimento apresentava-se tanto no eixo 𝑥 como 

no eixo 𝑦. 

 

Energia 

 

Em continuidade à sequência didática, buscando levantar os conhecimentos 

prévios dos alunos a respeito dos conceitos de energia, foi elaborado um mapa 

mental, cuja análise possibilitou evidenciar o quanto os alunos conheciam sobre esse 

assunto. Em várias respostas, observou-se a presença de concepções alternativas, 

como: água, luz, que são geradores de energia. Apesar destas concepções serem 

equivocadas em relação a comunidade científica, foram favoráveis à aplicação desta 

proposta, por ser um dos fatores que mais influenciam no processo de aprendizagem 

de modo significativo. O mapa mental segue representado na Figura 66: 

 

 Figura 66: Ilustração do mapa mental realizado pelos alunos sobre o tema de energia. 

Fonte: Do Autor. 

 

Em posse desses conhecimentos, o docente apresentou o seguinte 

questionamento “Você concorda que, ao andar de bicicleta, você está 

transformando alimento em formas de energia?” As respostas obtidas pelos 

alunos encontram-se na Tabela 1: 
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Tabela 1: Respostas ao questionamento (1). 

 Respostas % 

Identificaram a transformação em outros tipos de Energia 20 80 

Não identificaram a transformação em outros tipos de Energia 5 20 

TOTAL 25 100 

Fonte: Do Autor. 

 

Como resposta para essa questão, a maioria da turma (80%) reconheceu que 

há uma transformação, nesta situação, de alimento em formas de energia. Por outro 

lado, os 20% restantes não conseguiram entender esse processo. 

Após a exibição do vídeo “Funcionamento de uma usina hidrelétrica”, o 

professor perguntou aos alunos: “Quais são os tipos de energia citados no vídeo?” 

As respostas obtidas estão representadas na Tabela 2: 

 

Tabela 2: Respostas ao questionamento (2). 

 Respostas % 

Responderam corretamente 11 45 

Não responderam corretamente 14 55 

TOTAL 25 100 

Fonte: Do Autor. 

 

As respostas da Tabela 2 mostraram que apenas 45% da turma conseguiu 

identificar corretamente os tipos de energia apresentados no vídeo. Porém 55%, não 

prestaram atenção no vídeo e não conseguiram identificá-los. 

 Dessa forma, pôde-se concluir que nem todos os alunos conseguiram formular 

a ideia de energia. Por esse motivo, foi solicitada uma pesquisa na internet que deu 

origem a um relatório de caráter avaliativo. 

Ao analisar os relatórios produzidos pelos alunos, o docente percebeu uma 

melhora na absorção dos conhecimentos sobre energia, além disso, quando 

associada ao tema de movimento, estudados anteriormente, foi notório que eles 

conseguiram relacionar movimento com energia.  
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Com o intuito de conceituar conservação de energia (energia mecânica), 

utilizou-se uma história em quadrinhos com a qual foi observado que 76,6% da turma 

assimilou este conceito. 

Em seguida, ao ser apresentado o material do conceito de energia mecânica 

do Apêndice A do produto educacional, os alunos conseguiram realmente 

compreender a diferença entre as energias, cinética, potencial gravitacional e 

mecânica. 

Esses dados são corroborados com a utilização do dispositivo experimental de 

Energia (vide Apêndice E do produto educacional) e do VidAnalysis-free®, quando 

70% dos alunos realizaram o cálculo das energias cinética, potencial gravitacional e 

mecânica. 

Assim, foi observado que, mesmo com a aplicação de uma sequência didática 

que levou em consideração todo o cuidado com a realidade do aluno, buscando 

integrá-lo ao processo de ensino-aprendizagem, não foi possível sanar 

completamente todas as dificuldades encontradas, mas foi evidenciado um caminho 

para trabalhar de forma significativa os conceitos de movimentos. Afinal, o simples 

fato de usar recursos tecnológicos diferenciados na sala de aula, como o aplicativo 

VidAnalysis-free® presente nos smartphones dos alunos, os vídeos, as filmagens 

realizadas, a atividade do GPS e os cálculos realizados a partir dessa atividade, 

proporcionaram aos discentes uma aula diferente do habitual, tornando-se uma 

estratégia mais eficaz para o ensino. 
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Capítulo 7 

Considerações finais 

A partir da implementação deste trabalho, foi possível observar que os alunos 

tornaram-se mais interessados na medida em que perceberam que a proposta 

educacional apresentada era diferente do tradicional. 

Além disso, com a inserção do uso do smartphone foi possível estudar os 

conceitos de MRU e MRUV, permitindo que os estudantes aprendessem tais 

conceitos por meio da experimentação, elaborando seus próprios gráficos dos 

movimentos estudados e que foram realizados através de filmagens utilizando o 

aplicativo VidAnalysis-free®.  

Assim, verificamos que a proposta de inserção das TICs no conteúdo 

programático foi de grande valia, já que favoreceu maior integração e interação entre 

os alunos e os conceitos abordados. Logo, discussões colaborativas foram realizadas 

para solucionar as atividades propostas em que foram abordadas situações-problema 

que exigiam a elaboração e análise de gráficos. 

Dessa forma, a maioria dos alunos tornou-se capaz de reconhecer os 

fenômenos físicos, relacionando-os às análises gráficas, evidenciando um 

aprendizado interdisciplinar, pois perceberam que os gráficos gerados a partir dos 

movimentos estudados na cnemática representavam os conceitos de funções 

estudados na disciplina de matemática. 

No entanto, a grande dificuldade encontrada por parte dos alunos na realização 

da análise dos gráficos, justifica-se pelo uso do aplicativo VidAnalysis-free®, o qual 

não se mostrou totalmente eficaz, apresentando um resultado não tão satisfatório 

quanto o esperado. Isso ocorreu devido às flutuações dos pontos, ou seja, pontos 

muito espaçados, a não utilização de uma escala correta e as dificuldades em manter 

a coordenação motora durante a marcação dos pontos na tela do smartphone. Além 

disso o software não permite a escolha da escala, dificultando a apresentação 

adequada dos dados. 

Embora este aplicativo tenha sido a melhor opção para atender aos objetivos 

propostos por este produto, nas condições de que dispúnhamos, foi utilizado em 

substituição ao programa Tracker®, uma vez que a escola em questão não oferecia 

um laboratório de informática que permitisse sua utilização. Vale destacar que até o 
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presente momento o Tracker® não está disponível para a plataforma Android®, comum 

a vários smartphones®. 

Em uma abordagem futura, sugere-se trabalhar os conceitos de função 

paralelamente aos conceitos de movimento a fim de os alunos percebam as 

semelhanças entre os gráficos de função com os gráficos do MRU e do MRUV. 

Associado a isso, com o laboratório de informática em funcionamento, 

poderíamos trabalhar com um grupo de alunos utilizando o Tracker® e outro grupo 

com o aplicativo VidAnalysis-free® para que os próprios educandos possam identificar 

melhor os gráficos, levando-os a questionarem os erros do aplicativo. 

Diante da análise qualitativa dos dados, foi observado que os alunos obtiveram 

uma aprendizagem significativa, de modo que eles conseguiram relacionar a física e 

a matemática de forma interdisciplinar. Esse objetivo foi alcançado devido à aplicação 

de uma UEPS que permitiu tornar o aprendizado mais significativo inserindo meios 

que favorecem o esclarecimento dos conceitos estudados. 

Assim, apesar de serem introduzidas estratégias de atividades que se 

distanciam do tradicional, o que favoreceu a avaliação da aprendizagem foi a 

comparação realizada entre as análises gráficas geradas pelos alunos com os 

modelos de análises gráficas do professor, deixando claro que os próprios alunos 

observaram seu aprendizado, constatando suas falhas e corrigindo-as. Dessa forma, 

observamos que os alunos conseguiram atingir a evolução de seu conhecimento. 

Finalmente, ao introduzir os conceitos de energia, esse trabalho mostrou-se 

favorável por levar os estudantes a conseguirem realizar a associação entre esses 

conceitos e os de MRU e MRUV.  

Assim, os resultados foram satisfatórios mesmo que não tenham atingido a 

totalidade dos alunos, pois mostrou que o uso da UEPS, associado aos recursos das 

novas tecnologias, demonstra ser uma estratégia viável para os mais diversos 

conteúdo a serem trabalhados nos conceitos da Física. 
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Introdução 

Este produto educacional é resultado da dissertação do curso de mestrado em 

ensino da física (MORAES, 2019) realizado na Universidade Federal Fluminense 

(UFF) no programa Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF).  

O objetivo deste produto é auxiliar os docentes de ciências na execução de 

uma sequência didática que visa promover a aprendizagem significativa no ensino da 

cinemática e energia, podendo ser trabalhado no 9º ano do ensino fundamental e 1º 

ano do ensino médio. Essa proposta desenvolve-se com base no uso das Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TICs), que segundo Abrão e Adamatti (2015), estão 

presentes na sociedade atual. Tal processo, além de seu intuito inicial, visa relacionar 

as disciplinas de ciências e matemática de modo interdisciplinar. 

Dessa forma, o projeto em questão foi constituído de materiais e recursos que 

orientarão os docentes em suas práticas e ações pedagógicas no processo de ensino-

aprendizagem de forma mediadora. Assim, relaciona os conceitos e os fenômenos 

físicos ao cotidiano dos estudantes. 

Tendo em vista que este trabalho está amparado no modelo da Unidade de 

Ensino Potencialmente Significativa (UEPS), de Moreira (2011) fundamentada na 

teoria da aprendizagem significativa de Ausubel (Ausubel apud Moreira 2015) o 

mesmo contempla o estudo da cinemática com o foco analítico em MRU, MRUV e 

energia. Sendo assim, a sequência didática proposta neste produto utiliza-se de um 

modelo de questionário para o levantamento dos conhecimentos prévios dos 

educandos, vídeos, recursos do aplicativo Google Maps®, vídeos conceituais, tutorial 

do aplicativo VidAnalysis-free® que se utiliza de filmagens para gerar gráficos dos 

conceitos a serem estudados, o uso do próprio aplicativo, atividades roteirizadas e 

slides com análises gráficas dos movimentos.  

Assim, pode-se conduzir os educandos a se tornarem agentes do processo de 

aprendizagem, capacitando-os a construir seu próprio conhecimento tendo por base 

as ferramentas presentes na realidade em que estão inseridos, cujos objetivos serão 

descritos na seção a seguir. 
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Sequência didática 

Esta sequência didática, dividida por aulas, pretende orientar o professor, como 

um roteiro. Para isso, evidencia o tempo necessário para cada etapa das atividades a 

serem desenvolvidas e apresenta os recursos necessários para guiar cada uma das 

práticas educacionais. 

Aula 1: Movimento 

Objetivo: Fazer o levantamento do conhecimento prévio dos alunos sobre suas 

hipóteses em relação ao tema movimento. 

Situação Inicial – 1 hora/aula 

O professor iniciará a aula aplicando um questionário prévio disponível no 

Apêndice C, 1ª Atividade o qual identificará os conhecimentos dos alunos sobre o 

tema movimento. Assim, poderá verificar o domínio dos estudantes em relação a 

deslocamento, trajetória e velocidade escalar média, em aplicação individual com a 

duração de 20 minutos. Essa atividade será recolhida para análise posterior do 

professor que guiará suas ações nas aulas subsequentes. 

Após o levantamento dos conhecimentos prévios, o professor iniciará uma 

breve discussão sobre o tema abordado até chegar ao contexto do GPS (Sistema de 

Posicionamento Global). Em sequência, realizará uma revisão do tema a ser 

apresentado através de um organizador prévio. Para isso, analisará a relação entre 

os novos conhecimentos e os que os alunos já possuem, utilizando o vídeo 

apresentado na Figura 67 com duração de cerca de três minutos, que explica a relação 

direta entre o GPS e a cinemática da física. 

 

Figura 67: Video explicativo sobre o funcionamento do GPS relacionado a cinemática. 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=KuBFzRoRR7A, acessado em 10/03/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=KuBFzRoRR7A
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Situação-problema Inicial – 1 hora/aula 

Nesta etapa, o professor apresentará uma nova situação-problema em um nível 

de maior complexidade que eleve e envolva os tópicos de deslocamento e trajetória 

com a utilização de um organizador prévio (GPS), conforme os passos seguintes: 

1ª Passo: Solicitar que os alunos acessarem o GPS que se encontra no Google 

Maps®, presente em cada smartphone.  

2ª Passo: Cada aluno, no próprio smartphone, irá se dirigir à “Barra de 

pesquisa”, clicará em “Rotas” onde aparecerá o “Ponto de partida” no qual digitará o 

próprio endereço. No “Ponto de chegada”, o aluno digitará o endereço da escola (ou 

outro a ser acordado entre professor e turma). Com essa atividade, o docente 

mostrará que deslocamento é a diferença entre posição final e a posição inicial, e o 

espaço percorrido é a medida da trajetória feita pelo objeto. Ao final desta etapa, os 

discentes deverão obter, na tela do smartphone, uma imagem similar à da Figura 68, 

onde todo o processo de deslocamento e trajetória está delimitado e exposto. 

 

Figura 68: Ilustração exemplificando trajetória e deslocamento Google Maps®. 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/@-22.0660686,-42.9230706,8z, acessado em 18/07/2018. 

 

3ª Passo: Neste momento, o professor revisará o conceito de velocidade 

escalar média e, com base nos dados de deslocamento e variação de tempo do 

Google Maps®, orientará os educandos a calcularem a própria velocidade escalar 

média, utilizando qualquer meio de transporte dado pelo aplicativo - ou sem meio de 

transporte (a pé). Ao fim desta fase, o docente passará uma atividade extraclasse 

(utilizando o GPS), a qual se encontra no Apêndice C, 2ª Atividade, para consolidar o 

conhecimento. Essa atividade será entregue na próxima aula, sendo utilizada como 

um dos instrumentos avaliativos. 

https://www.google.com.br/maps/@-22.0660686,-42.9230706,8z
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Aula 2: Tutorial do aplicativo 

Objetivo: Apresentar o tutorial do aplicativo VidAnalysis-free®, ensinando o seu 

funcionamento. 

Situação-problema Secundário – 1 hora/aula 

O professor iniciará aula apresentando o tutorial VidAnalysis-free®2 o qual se 

encontra no material de apoio apêndice A. 

Na sequência, auxiliará os alunos a fazerem download do aplicativo 

VidAnalysis-free® em seus smartphones e explicará passo a passo como salvar, 

adicionar e renomear vídeos para possíveis análises gráficas dos movimentos. 

Nova Situação-problema – 1 hora/aula 

O docente dividirá a turma em grupos de 4 a 5 integrantes. Cada equipe, 

pesquisará, com auxílio dos seus smartphones, quais os tipos de movimentos que são 

estudados na cinemática, na qual encontrarão MRU e MRUV. Após essa pesquisa, os 

grupos executarão as filmagens das seguintes situações do MRU: 

 Repouso. 

 Movimento progressivo (Afastando da origem). 

 Movimento retrógrado (Aproximando da origem). 

Para isso, o professor deverá orientar os alunos a utilizarem o dispositivo 

experimental, cujo manual de elaboração encontra-se no Apêndice E, manual do 

dispositivo experimental do MRU. 

Aula 3: Movimento retilíneo uniforme 

Objetivo: Conceituar o movimento retilíneo uniforme e analisar os gráficos 

gerados pelas filmagens do MRU. 

Aprofundando Conhecimentos – 1 hora/aula 

Ao iniciar a aula, o docente deverá organizar o conceito de MRU por meio de 

de uma aula expositiva. Para isso, utilizará para exemplificar um vídeo editado do 

aplicativo Kinematics Simulator®, que se encontra no endereço abaixo: 

  https://www.youtube.com/watch?v=je0zZ-DsU7g. 

                                            
2 VidAnalysis-free® é um aplicativo de smartphone que permite, filmar qualquer objeto em 

movimento e traçar os gráficos da trajetória, deslocamento e velocidade nos eixos 𝑥 e 𝑦, fornecendo 
uma tabela com os dados destes gráficos. 

https://www.youtube.com/watch?v=je0zZ-DsU7g
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A Figura 69 representa o vídeo o qual ilustra aos alunos que, para o movimento 

ser retilíneo e uniforme, um corpo tem que percorrer espaços iguais em intervalos de 

tempos iguais. Assim, conclui-se que, neste movimento, sua velocidade é constante. 

 

Figura 69: Video sobre o conceito de MRU – posição versus tempo. 

Fonte: Aplicativo Kinematics Simulator®. 

 

Após esse momento, o professor apresentará a equação que descreve o 

espaço em função do tempo Equação (1), evidenciando que esta equação também 

pode ser descrita como Equação (2) (adaptado Nussenzveig, 1996): 

𝑠 = 𝑠0 + 𝑣 ∙ 𝑡,  (3) 

𝑠 − 𝑠0 = 𝑣 ∙ 𝑡,  (4) 

onde: 

𝑠: Espaço final [𝑚]    𝑠0: Espaço inicial [𝑚] 

𝑡: Tempo [𝑠]     𝑣: Velocidade [𝑚/𝑠] 

Dando continuidade ao processo de ensino, serão retomadas as filmagens 

elaboradas pelos grupos referentes aos movimentos realizados ao término da aula 

anterior. Com o auxílio do professor, os discentes processarão os dados dos seus 

respectivos movimentos utilizando o aplicativo VidAnalysis-free®. 

Posteriormente, o educador distribuirá a atividade roteirizada que se encontra, 

no Apêndice C – caderno de atividades, disponibilizando um tempo para sua 

resolução. 

 Situação do repouso-  3ª Atividade; 

 Movimento retrógrado (Aproximando da origem) – 4ª Atividade; 

 Movimento progressivo (Afastando da origem) – 5ª Atividade. 
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Diferenciação progressiva – 1 hora/aula 

Concluídas as atividades roteirizadas, o professor apresentará as análises 

gráficas do MRU, através de slides que se encontram no Apêndice B, as análises 

gráficas da situação do repouso, do movimento progressivo e do movimento 

retrógrado. Com base nessas apresentações, o docente fará uma comparação com 

as análises gráficas realizadas pelos alunos. 

Diante disso, professor e alunos identificarão as possíveis falhas no processo 

da elaboração dos gráficos produzidos. Assim, reconhecerão que essas falhas 

poderão ter ocorrido por diversos fatores, tais como: o processo da execução das 

filmagens, a falta de suporte do smartphone, os tremores impedindo a leitura correta 

dos dados, o tamanho da tela dos smartphones de cada aluno e o toque na tela do 

smartphone fora do centro de massa do objeto. Para entender os erros ocorridos, o 

professor terá que ler o texto auxiliar de erros e incertezas e utilizará o material de 

apoio sobre interpretação gráfica dos erros experimentais que se encontram no 

Apêndice A. 

Em seguida, os alunos deverão repetir, como atividade, os exercícios do MRU, 

observando o material das análises gráficas da situação do repouso, do movimento 

progressivo e retrógrado disponibilizado pelo professor (esse material poderá ser 

entregue em fotocópias ou os slides poderão ser fotografados pelos alunos). 

Próximo ao término desta aula, o professor disponibilizará três vídeos 

animados demonstrativos, que se encontram no material de apoio Apêndice A e 

disponíveis nos endereços abaixo. Os vídeos serão enviados para o smartphone do 

representante de turma que os encaminhará para os demais alunos. 

 Queda livre: 

https://www.youtube.com/watch?v=UyJ6zd4gwdI  

 Lançamento horizontal: 

https://www.youtube.com/watch?v=YCZMHmpumEQ 

 Plano inclinado: 

https://www.youtube.com/watch?v=n6P2oy2UN4c 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UyJ6zd4gwdI
https://www.youtube.com/watch?v=YCZMHmpumEQ
https://www.youtube.com/watch?v=n6P2oy2UN4c
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Aula 4: Movimento retilíneo uniformemente variado 

Objetivo: Conceituar o movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV). 

Aprofundando Conhecimentos – 1 hora/aula 

Por meio de uma aula expositiva e dialogada, o professor conceituará o MRUV, 

utilizando como organizadores prévios dois vídeos editados do aplicativo Kinematics 

Simulator®, ilustrados nas Figura 70 e 71, que se encontram disponíveis nos 

endereços:  

 Conceito de MRUV – Posição: 
https://www.youtube.com/watch?v=fdXknVaBLHU 

 Conceito de MRUV – Velocidade: 
https://www.youtube.com/watch?v=80WYFHEpEU4 

A fim de demonstrar aos alunos que, para o movimento ser retilíneo e 

uniformemente variado, um corpo deve percorrer intervalos de velocidades iguais em 

intervalos de tempos iguais, concluindo que sua aceleração é constante. 

 

Figura 70: Vídeo sobre conceito de MRUV – 
posição versus tempo. 

 

Figura 71: Vídeo sobre conceito de MRUV – 
velocidade versus tempo.  

Fonte: Aplicativo Kinematics Simulator®. 

 

Após o professor conceituar o movimento retilíneo uniformemente variado, 

apresentará as seguintes Equações (3), (4) e (5) adaptadas de Halliday e Resnick 

(2011): 

𝑠 = 𝑠0 + 𝑣0 ∙ 𝑡 +
𝑎 ∙ 𝑡2

2
 , Função horária da posição (5) 

𝑣 = 𝑣0 + 𝑎 ∙ 𝑡, Função horária da velocidade (6) 

𝑣2 = 𝑣0
2 + 2 ∙ 𝑎 ∙ ∆𝑆 . Equação de Torricelli (7) 

Onde: 

𝑠: Espaço final [𝑚]    𝑠0: Espaço inicial [𝑚] 

https://www.youtube.com/watch?v=fdXknVaBLHU
https://www.youtube.com/watch?v=80WYFHEpEU4
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𝑣0: Velocidade inicial [𝑚/𝑠]   𝑡: Tempo [𝑠] 

𝑎: Aceleração [𝑚/𝑠2]   𝑣: Velocidade [𝑚/𝑠] 

∆𝑆: Variação do espaço [𝑚] 

 

Reconciliação integradora – 1 hora/aula 

 

Com as filmagens realizadas na atividade extraclasse solicitada no encontro 

anterior, o educador dividirá a turma em grupos e processará os dados dos respectivos 

movimentos: queda livre, plano inclinado e lançamento horizontal. 

Após a coleta de dados, o docente apresentará o conceito de queda livre 

evidenciando que este movimento ocorre somente no eixo vertical. Em seguida, com 

a atividade roteirizada disponível no Apêndice C, 6ª Atividade, relembrando a 

filmagem do movimento de queda livre, serão identificados os valores das velocidades 

inicial e final e os valores dos espaços inicial e final. O professor deverá disponibilizar 

um tempo para os alunos concluírem a atividade. 

Posteriormente, o docente fará as análises gráficas com a turma, apresentando 

os Slides da análise gráfica de queda livre disponibilizado no Apêndice B. Deverá, 

então, compará-los com as análises dos grupos, podendo abordar seus possíveis 

erros. Cabe mencionar que material de apoio encontra-se disponível no Apêndice A, 

interpretação gráfica dos erros experimentais, mostrando com essa atividade, a 

relação existente entre o teórico e a real. 

Em seguida, ao abordar a temática de lançamento horizontal, o professor 

conceituará utilizando o vídeo da análise desse movimento que se encontra no 

material de apoio Apêndice A, análise gráfica do lançamento horizontal, evidenciando, 

assim, que neste movimento não há restrições em relação a sua queda, uma vez que 

a aceleração será totalmente a da gravidade.  

Com a realização da atividade roteirizada do Apêndice C, 7ª Atividade, o 

professor fará as análises gráficas com a turma. Posteriormente deverá apresentar os 

slides da análise gráfica de lançamento horizontal disponível no Apêndice B, 

comparando-os com as análises dos alunos, identificando os possíveis erros 

experimentais encontrados. 
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Na etapa seguinte, o docente deverá conceituar o plano inclinado. Para isso, 

evidenciará que neste tipo de movimento a gravidade age com restrições em relação 

à queda livre e ao lançamento horizontal. O professor deverá destacar que, no plano 

inclinado, um objeto, ao movimentar-se deslizando por uma rampa, tem apenas parte 

deste movimento decorrente da aceleração da gravidade.  

Após a conceituação, será realizada a atividade roteirizada do plano inclinado, 

Apêndice C, 8ª Atividade, e desenvolvida a comparação entre as análises gráficas dos 

alunos com os Slides de análise gráfica do plano inclinado, disponível no Apêndice B, 

identificando possíveis erros experimentais do plano inclinado. 

Depois de serem trabalhados todos os tópicos de movimento sugeridos nesta 

proposta, o professor deverá solicitar que os alunos refaçam as atividades 

roteirizadas, como exercício extraclasse, observando seu material de apresentação 

das análises gráficas dos movimentos estudados, o qual poderá ser disponibilizado 

por fotocópias ou por fotografias dos slides apresentados. 

Destaca-se que, ao abordar os conceitos de MRU e MRUV com turmas de 9º 

ano, o mais importante não é trabalhar as fórmulas matemáticas isoladas e 

descontextualizadas. Afinal, o objetivo maior desta proposta é abordar esses 

movimentos juntamente com suas análises gráficas, trabalhando os fenômenos físicos 

que poderão ser interpretados e analisados matematicamente obtendo uma 

reconciliação integrativa. 

Aula 5: Movimento e Energia 

Objetivo: Correlacionar os conhecimentos prévios dos alunos a respeito de 

energia, associando-os aos conceitos aprendidos de MRU e MRUV. 

Situação Inicial – 1 hora/aula 

O docente iniciará a aula propondo a elaboração de um mapa mental na lousa, 

de modo coletivo. Para isso, deverá partir do termo ENERGIA e a este tema ligará 

termos-chaves, buscando construir relações entre o saber real e suas hipóteses. 

Em seguida, o professor deverá propor um debate acerca da seguinte 

pergunta: Você concorda que, ao andar de bicicleta, você está transformando 

alimento em formas de energia? 
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Após o questionamento que irá aguçar a curiosidade dos alunos, o educador, 

como mediador, abrirá uma breve discussão com a turma com a intenção de ouvir a 

opinião dos alunos, estimulando-os a refletirem sobre o assunto, sem a necessidade 

de chegar propriamente, à conclusão do que é energia. 

Situação-problema – 1 hora/aula 

Em um segundo momento, o professor deverá apresentar um vídeo que 

relaciona os novos conhecimentos aos subsunçores3. O arquivo encontra-se 

disponível no seguinte endereço: 

 https://www.youtube.com/watch?v=uVHJ_t6-Wq0&t=5s 

O video explica a relação entre energia e o funcionamento da usina hidrelétrica. 

Após a apresentação do filme, a fim de despertar o interesse dos alunos, o 

docente apresentará uma nova proposição através do seguinte questionamento: 

Quais são os tipos de energia citados no vídeo? 

Depois de ouvidas as respostas dos alunos, o professor dividirá a turma em 

grupos de 4 a 5 integrantes e os orientará a realizar as atividades que aprofundarão 

os conhecimentos sobre o tema de energia. Essa atividade será executada por meio 

de uma pesquisa na internet, para a qual os alunos utilizarão os seus smartphones, e 

responderão as seguintes perguntas: 

 Existe alguma relação entre energia e movimento? 

 Existem vários tipos de energia, cite algumas delas. 

 Quais os tipos de energia utilizados em uma hidrelétrica? 

 Houve algum tipo de energia mostrado no vídeo que apareceu na sua 
pesquisa de internet? Qual (ou quais)? 

Ao término desta atividade, o professor deverá solicitar aos alunos que redijam 

um relatório avaliativo sobre a pesquisa, cujo modelo está no Apêndice C, 9ª 

Atividade. 

                                            
3 Subsunçores: Tentativa de aportuguesamento da palavra inglesa subsumir. Seria mais ou 

menos equivalente a inseridor, facilitador ou subordinador (MOREIRA. 2015, p. 161) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uVHJ_t6-Wq0&t=5s
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Aula 6: Conservação de energia 

Objetivo: Introduzir os conceitos de conservação de energia. 

Aprofundando Conhecimentos – 1 hora/aula 

Com o objetivo de abordar o tema de conservação de energia, o docente 

distribuirá, para cada aluno, uma cópia da história em quadrinhos com o título “O que 

é conservação de energia?”, adaptada do livro Física em Doze Lições (Feynman, 

2005), disponibilizada no Apêndice C, 10ª Atividade. Após o tempo destinado à leitura 

e interpretação do texto, o professor fará uma leitura compartilhada com a turma 

abrindo um espaço para questionamentos. Assim, concluirá, junto à classe, que, no 

contexto da história em quadrinhos, “A energia não se cria e não se destrói ela apenas 

se transforma”. 

Para contextualizar, o docente fará a relação entre energia mecânica e 

conservação de energia, explicando que energia mecânica é uma certa quantidade, 

ou seja, um valor constante. Enquanto que a conservação de energia é uma grandeza 

numérica (energia mecânica) que não se altera apesar das várias modificações que 

pelas quais a natureza pode passar (Feynman, 2005). 

A energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial como 

mostra a Equação (Adaptado Tipler e Mosca, 2009). 

𝐸𝑚 = 𝐸𝑝 + 𝐸𝑐, (8) 

após apresentar a equação de energia mecânica, utilizando o material intitulado 

“conceito de energia mecânica” disponível no Apêndice A, o professor exemplificará 

as relações existentes entre energia mecânica, energia cinética e energia potencial. 

Em seguida, será apresentada uma nova situação-problema a qual relacionará a 

história em quadrinhos com o vídeo sobre a usina hidrelétrica com o objetivo de 

diferenciar energia potencial gravitacional de energia cinética, fazendo a reconciliação 

integrativa dos conceitos abordados. 

Diferenciação Progressiva – 1 hora/aula 

Nesta aula, será realizado um experimento que faz uso do dispositivo 

experimental de energia, representado na Figura 72: Ilustração do dispositivo 

experimental relacionando energia com movimento. cujo manual de elaboração 

encontra-se no Apêndice E, manual do dispositivo experimental de energia. 
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Figura 72: Ilustração do dispositivo experimental relacionando energia com movimento. 

Fonte: Do Autor. 

 

Durante a execução dessa atividade, o professor deverá apontar que, no 

experimento, antes de a bolinha deslizar no trilho, ela está em repouso na mão do 

aluno. Neste caso, a energia potencial gravitacional apresentada na Equação (7) é um 

caso particular do movimento em repouso, ou seja, a energia potencial gravitacional 

está estritamente ligada à posição (∆𝑆 =  ℎ) (Adaptado Halliday e Resnick, 2011). 

𝐸𝑝𝑔 = 𝑚 ∙ 𝑔 ∙ ℎ . (9) 

Para conceituar a energia cinética, o professor explicará que ela depende da 

velocidade. Utilizando os conceitos anteriores dos movimentos MRU e MRUV.  

Após a explicitação o docente apresentará a Equação (Adaptado Young e 

Freedman, 2008): 

𝐸𝑐 =
𝑚 𝑣2

2
 . (10) 

A fim de verificar a aquisição do conhecimento, o docente utilizará o dispositivo 

e deverá fazer os seguintes questionamentos para a turma: Em que momento a 

energia cinética se mantém constante? Quando ela varia? Em que momento 

temos energia potencial gravitacional? 

Com o objetivo de obter a resposta esperada pelos alunos, por meio da análise 

do MRU e do MRUV, observa-se que em MRU a energia cinética é constante, e que 

no MRUV a energia cinética varia, isso ocorre devido à alteração da velocidade do 

objeto. Enquanto a energia potencial gravitacional muda de acordo com a altura, como 

mostra o dispositivo da Figura 72: Ilustração do dispositivo experimental relacionando 

energia com movimento., a qual podemos relacionar ao MRUV. 

Em seguida, o docente solicitará uma atividade em grupo em que os alunos 

calcularão a energia cinética e a energia potencial gravitacional, com auxílio do 

dispositivo experimental. Para isso o professor deverá disponibilizar uma trena e o 
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valor da massa da bolinha. Neste momento, o professor deverá estimular a conexão 

entre os conceitos de energia e as situações de movimento estudadas anteriormente 

com a observação do dispositivo. 

Avaliação da UEPS 

O docente aplicará, ao fim desta sequência didática, a avaliação Final que se 

encontra no Apêndice C, 11ª Atividade e contempla todo o conteúdo abordado nesta 

sequência de forma a verificar conhecimento adquirido pelo estudante desde os 

conceitos de movimento até energia após a aplicação da UEPS. 
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Apêndice A: Material de apoio 

Tutorial VidAnalisys-Free®: 

O VidAnalysis-free é um aplicativo de smartphone que faz análise dos 

fenômenos físicos de qualquer objeto em movimento capturado em vídeos. Desta 

forma, o vídeo é analisado frame a frame, gerando diagramas da trajetória do 

movimento, produzindo gráficos. Neste tutorial, portanto, serão apresentados slides, 

em ordem de comandos, com os procedimentos a serem realizados na utilização do 

aplicativo na execução das atividades. 

Em primeiro momento, deve-se fazer o download do aplicativo VidAnalysis-free, 

o qual se encontra no PlayStore do Google. Ao abri-lo, três opções são oferecidas: i) 

Proceed (Proceder); ii) Rate (Avaliar); iii) Buy (Comprar). Dadas as opções, o usuário 

deverá selecionar a opção Proceed e, em seguida, direcionar-se aos seguintes 

passos: 

 1º Passo: Para iniciar o processo de captura de vídeo, é necessário que o 

usuário selecione o ícone semelhante a uma câmera, no canto superior direito 

da tela como mostra o slide 2 da Figura 73. 

 2º passo: Para iniciar a gravação, é preciso selecionar o ícone indicado no 

canto direito da tela. Opcionalmente, pode-se utilizar os ícones de 

“configuração da filmagem”, “troca de câmera” e “armazenamento de vídeo na 

memória SD”, respectivamente como ilustra o slide 3 da Figura 73, no canto 

superior esquerdo.  

 3º Passo: No processo de captura de vídeo, apresentam-se as opções de 

“Parar a gravação” e “Pausar” como exibe o slide 4 da  Figura 73. É 

importante que se faça a utilização de um suporte para que a câmera esteja 

fixa, assim serão minimizadas as possibilidades de erros, tais como 

vibrações, que ocasionam pontos desordenados nos gráficos, logo, 

dificultando a sua compreensão. 

 4º passo: Para reproduzir o vídeo capturado, deve-se selecionar o ícone 

localizado ao centro da tela, como ilustra o slide 5 da Figura 73. Caso o vídeo 

não apresente nenhuma fonte de erro (tremores, problemas na escala, etc.), 

ele poderá ser salvo, selecionando a opção “Save”. Ademais, para refazer a 

gravação, deve-se selecionar a opção “Discard” (descartar e regravar), como 

mostra o slide 5 da Figura 73. Para salvar o vídeo, é necessário inserir um 

nome que contenha poucos caracteres, evitando espaços, e sem a inclusão de 

caracteres especiais. Aconselha-se, inclusive, classificar os nomes por 

experimento e versões, pois a mesma filmagem pode apresentar várias 

versões. Conforme mostra o slide 6 da Figura 73. 

 5º Passo: Os vídeos que foram gravados com a utilização do VidAnalysis-free® 

ficam disponíveis na galeria do aplicativo. Há, nesta etapa, a opção de importar 
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vídeos de outras fontes. Para os vídeos prontos, utiliza-se o ícone “Adicionar” 

(+), que se encontra no canto superior direito da tela, conforme ilustra o slide 

7 da Figura 74. No caso da utilização de um vídeo pronto, já salvo na galeria 

do smartphone, o aplicativo solicitará a renomeação do vídeo como ilustra o 

slide 8. E, por fim, este novo vídeo deverá aparecer na galeria do aplicativo 

com um novo nome, conforme indicado no slide 9 da Figura 74. Caso você já 

tenha vídeos salvos na galeria do aplicativo estes aparecem conforme o slide 

10 da Figura 74. 

 6º passo: Para analisar o vídeo, é preciso selecioná-lo, conforme ilustra o slide 

10 da Figura 74, desta forma um reprodutor de vídeo abrirá. 

 7º Passo: Em seguida, o aplicativo oferecerá duas opções: Reproduzir o vídeo 

e “Start analisys”. Deve-se, portanto, selecionar “Start analisys” para iniciar o 

processo de análise do movimento do objeto. Conforme apresenta o slide 11 

da Figura 74. 

 8º Passo: Para iniciar o processo de análise, deve-se procurar na tela onde o 

percurso começa, bem como onde o percurso termina. Com a distância do 

pecurso reconhecida, marca-se com um toque o ponto que inicia o movimento 

do objeto e, posteriormente, o ponto final de sua trajetória. Como mostram os 

slides 12 da Figura 74 e slides 13 e 14 da Figura 75. Em seguida, o aplicativo 

solicitará uma medida para o percurso do objeto (em metros), conforme ilustra 

o slide 15 da Figura 75.  

 9º Passo: Em seguida, deve-se selecionar a origem do sistema de coordenadas 

cartesianas, conforme exemplificado no slide 16 da Figura 75. Para confirmar 

a escolha, é necessário selecioná-la no canto superior direito. Com o outro 

botão que está ao lado, o usuário poderá rotacionar o sistema de coordenadas. 

 10º Passo: No início da análise, o usuário deve acompanhar o objeto com 

toques na tela do smartphone a cada frame. Desta forma, o aplicativo passará 

esses frames automaticamente como ilustram os slides 17 e 18 da Figura 75 e 

19 da Figura 76. Quando o objeto chegar ao final da trajetória, a análise estará 

finalizada. O usuário deverá selecionar o botão de salvar, “Save”, o qual 

aparece no canto superior direito, conforme o slide 20 da Figura 76. Em suma, 

o usuário deverá nomear a análise, que poderá ser diferente do nome do vídeo, 

conforme ilustra o slide 21 da Figura 76. 

 11º Passo: Os resultados, neste momento, apresentam gráficos gerados a 

partir do movimento do objeto filmado, mostrando, assim, a trajetória desse 

movimento, gerando outros gráficos (versus o tempo) como deslocamento em 

x, deslocamento em y, velocidade em x e velocidade em y todos estes versus 

o tempo, todos estes gráficos foram produzidos automaticamente, conforme 

exemplificam os slides 22, 23 e 24 da Figura 76 e 25 e 26 da Figura 77. Assim, 

uma tabela com os dados da análise é também apresentada, conforme indica 

o slide 27 da Figura 77.
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Slide 1 Slide 2 

  

Slide 3 Slide 4 

  

Slide 5 Slide 6 

  

Figura 73: Tutorial do VidAnalysis-free®. Slides 1 – 6. 

Fonte: Do Autor. 
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Slide 7 Slide 8 

  

Slide 9 Slide 10 

  

Slide 11 Slide 12 

  

Figura 74: Tutorial do VidAnalysis-free®. Slides 7 – 12. 

Fonte: Do Autor. 
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Slide 13 Slide 14 

  

Slide 15 Slide 16 

  

Slide 17 Slide 18 

  

Figura 75: Tutorial do VidAnalysis-free®. Slides 13 – 18. 

Fonte: Do Autor. 
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Slide 19 Slide 20 

  

Slide 21 Slide 22 

  

Slide 23 Slide 24 

  

Figura 76: Tutorial do VidAnalysis-free®. Slides 19 – 24. 

Fonte: Do Autor. 
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Slide 25 Slide 26 

  

Slide 27 

 

Figura 77: Tutorial do VidAnalysis-free®. Slides 25 – 27. 

Fonte: Do Autor. 

 

Caro professor, para abrir o Tutorial, segue no endereço abaixo: 

AULA 2\Tutorial do VidAnalysis-free®.pptm 

https://drive.google.com/file/d/1fGRwY1XV-3vnWvN-vFLpxFVjNzX544Ew/view
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Texto auxiliar: Conceitos de erros e incertezas experimentais 

Sabe-se que fora do contexto científico, os termos precisão e exatidão são 

vistos praticamente como sinônimos, entretanto, seus significados no método 

científico têm atribuições totalmente diferentes, afinal pode-se encontrar medidas 

exatas, mas não precisas, ou o contrário, como demonstra a Figura 78, abaixo: 

 

Figura 78: Ilustração exemplificando os conceitos de precisão e exatidão. 

Fonte: Do Autor. 

 

Frente a um determinado número de medições, define-se precisão como sendo 

o índice de valores próximos obtidos em maior repetição. Exatidão, por sua vez, é o 

valor real encontrado em uma medição, o qual deve se aproximar de um valor nominal, 

cuja diferença entre eles recebe o nome de erro experimental.  

No entanto, nem sempre é possível obter um valor verdadeiro em atividades 

experimentais, o que impossibilita o cálculo do erro, porém, existem casos, como a 

razão da carga/massa do elétron e a velocidade da luz, em que o valor real obtido 

possui significativas precisão e exatidão. 

O erro experimental pode ser classificado como sistemático ou aleatório. A 

diferença entre eles está no fato de que os erros sistemáticos são valores que, ao 

serem coletados, destoam para mais ou para menos do valor real, configurando falha 

na exatidão da medida. Esses desvios são causados, principalmente, pelas más 

condições de leitura. 

Já os erros aleatórios são causados por flutuações dispersas que, por 

causarem divergências na leitura, podem influenciar de modo negativo a precisão da 

medida. 



115 

Tutorial de interpretação gráfica dos erros experimentais 

Caro professor, este material visa auxiliá-lo a trabalhar junto aos alunos a 

interpretação dos possíveis erros experimentais encontrados durante a realização das 

análises gráficas proposta nesta sequência didática. 

Para isso, os slides apresentados abaixo nos mostram a interpretação da 

dispersão dos pontos sinalizados nos gráficos obtidos em diferentes escalas. Assim, 

é comprovado que, ao variar a escala, a nuvem de pontos encontrada também irá 

variar, ou seja, quanto menor a escala, mais dispersos estarão os pontos, o que pode 

levar à interpretação incorreta de um gráfico. 

1. Situação do repouso 

No slide 6, mostra-se um exemplo teórico do gráfico da trajetória de um objeto 

em situação de repouso. Neste gráfico, a escala mostra uma distância máxima de 1 

[mm] para cada eixo, não evidenciando, assim, a situação de repouso, por conta da 

dispersão da nuvem de pontos, tal circunstância leva a entender que o objeto está em 

movimento. No entanto, ao aumentar a escala para 2 [mm] (slide 3 da Figura 79) e 

para 8 [mm] (slide 4 da Figura 79), respectivamente, a nuvem de pontos começa a 

diminuir em relação à própria escala, consequentemente, evidenciando que o objeto 

está em repouso. Por fim, nos slides 5 e 6 da Figura 79 representam a medição real 

dos dados de um objeto em repouso. 

A medição desses dados foi feita a partir da utilização do aplicativo VidAnalisys-

Free. A escala do gráfico do slide 6 da Figura 79 mostra aproximadamente 5 [mm] e 

2 [mm] nos eixos 𝑥 e 𝑦, respectivamente, levando em conta os pontos que estão nos 

quatro quadrantes. Note-se que a média da nuvem de pontos deve coincidir com a 

origem do plano cartesiano. A nuvem de pontos do slide 5 e 6 da Figura 79, que 

representa o mesmo resultado em diferentes escalas, ocorre devido aos toques na 

tela, que não coincidiram necessariamente com o centro de massa do objeto, que, no 

caso da situação de repouso, deve coincidir com a origem. Observa-se, então, que no 

slide 5 da Figura 79 a nuvem de pontos não evidencia claramente que o objeto está 

em repouso. No slide 6 da Figura 79, a nuvem de pontos reduziu-se de tal forma, que 

facilitou a percepção do objeto o qual se encontra em situação de repouso. 
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2. Movimento progressivo 

Os slides 7 e 8 da Figura 80 apresentam um mesmo exemplo teórico do gráfico 

da velocidade em x versus tempo de um objeto em movimento progressivo. Nestes 

exemplos, observa-se que a nuvem de pontos está totalmente dispersa, mostrando 

diferentes velocidades, impossibilitando identificar que a velocidade seja constante. 

Isso ocorre em ambos os slides. 

Os slides 9 e 10 da Figura 80 projetam os mesmo gráficos dos slides 7 e 8 da 

Figura 80, porém em escala maior, aparentando uma menor variação nas velocidades. 

Observa-se, assim, que no slide 11 da Figura 80 a nuvem de pontos evidencia mais 

claramente que o objeto se encontra em movimento progressivo, no qual o gráfico 

aparenta uma reta paralela ao eixo do tempo, indicando, portanto, que a velocidade é 

constante.  

Os pontos do gráfico apresentado no slide 12 da Figura 80 foram medidos pelo 

aplicativo VidAnalisys-Free, e ilustram a velocidade x em função do tempo de um 

objeto em movimento progressivo. Percebe-se que a nuvem de pontos fica em volta 

do eixo do tempo, e a média destes pontos representa uma reta paralela, cuja 

velocidade é constante. Percebe-se que, dependendo da escala do gráfico, esta 

nuvem pode ficar menos ou mais dispersa, dificultando a identificação do tipo de 

movimento. 

3. Lançamento horizontal 

No lançamento horizontal, a velocidade em y varia no decorrer do tempo, sendo 

classificada como MRUV; enquanto a velocidade em x é constante e, por isso, é 

classificada como MRU. Isto fica mais evidente fazendo uma decomposição vetorial 

da velocidade do objeto nos eixos vertical e horizontal. 

Usando o aplicativo VidAnalisys-Free®, as medições da velocidade em x 

normalmente apresentam uma dispersão de pontos bem maior do que a dispersão 

dos pontos na velocidade em y. A interpretação da nuvem de pontos na velocidade 

em x é dependente da escala como foi explicado nos slides anteriores, porém, no caso 

do movimento de lançamento horizontal existe um fator adicional, vinculado as 

condições da filmagem, a ser considerado: 

No slide 13 da Figura 81, apresenta-se um exemplo teórico da análise gráfica 

do lançamento horizontal. O gráfico mostra a velocidade x em função do tempo 

diferenciando duas etapas, as quais não aparentam um movimento retilíneo uniforme. 
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Desta forma, quando um objeto é filmado em lançamento horizontal, a câmera 

somente o captura a partir do início de sua queda na horizontal. Por outro lado, quando 

o objeto em velocidade x constante está fora da região de filmagem, o aplicativo 

entende que o objeto está em repouso, no ponto do início da queda horizontal, até 

que a câmera capture o início do movimento. Isto justifica que, na primeira etapa do 

gráfico, exista uma reta coincidente com o eixo do tempo (mostrando a situação de 

repouso) até o início da captura do objeto em movimento. A segunda etapa do gráfico 

apresenta uma reta paralela ao eixo do tempo, indicando que há velocidade em x 

constante. Estes fatos não são tão evidentes nos slides 13 e 14 da Figura 81, mas no 

slide 15 da Figura 81, com a mudança de escala, tornam-se mais notórios. 

Finalizando, o slide 16 da Figura 81 apresenta uma medição real da velocidade 

x em função do tempo, utilizando o aplicativo VidAnalisys-Free®. Pode-se perceber 

claramente que a magnitude da velocidade x muda bruscamente a partir do instante 

em que o objeto começa a ser capturado pela câmera. Nota-se que o mesmo 

fenômeno da escala vinculado à dispersão de pontos influi na correta identificação do 

gráfico. 
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Slide 1 – Capa Slide 2 

  

Slide 3 Slide 4 

  

Slide 5 Slide 6 

  

Figura 79: Interpretação gráfica dos erros experimentais. Slides 1 – 6. 

Fonte: Do Autor. 
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Slide 7 Slide 8 

  

Slide 9 Slide 10 

  

Slide 11 Slide 12 

  

Figura 80: Interpretação gráfica dos erros experimentais. Slides 7 – 12. 

Fonte: Do Autor. 
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Slide 13 Slide 14 

  

Slide 15 Slide 16 

  

Figura 81: Interpretação gráfica dos erros experimentais. slides 13 – 16. 

Fonte: Do Autor. 

 

Caro professor, para acessar a interpretação gráfica dos erros experimentais, 

basta clicar no endereço abaixo: 

AULA 3\Interpretação Gráfica dos Erros Experimentais.pptm 

https://drive.google.com/file/d/17p5yOGQIC1RX3CxLfDbuBt9R97YCRsj3/view
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Vídeos animados demonstrativos – MRUV 

Através dos vídeos animados abaixo, o professor pedira aos alunos para 

realizarem as filmagens dos movimentos exemplificados nos vídeos abaixo: 

Orientações para o aluno: 

As filmagens devem ser feitas com o celular no sentido horizontal, utilizando 

preferentemente um tripé para evitar possíveis interferências nas análises gráficas dos 

movimentos. 

 

a) Vídeo animado queda livre 

Clicar no endereço: 

AULA 4\MRUV - Queda 
Livre.mp4 

 

b) Vídeo animado plano 
inclinado 

Clicar no endereço: 

AULA 4\MRUV - Plano 
Inclinado.mp4 

 

c) Vídeo animado 
lançamento horizontal 

Clicar no endereço: 

AULA 4\MRUV - Lançamento 
Horizontal.mp4 

Figura 82: Vídeos demonstrativos dos movimentos de: 
a) Queda livre, b) Plano inclinado e c) Lançamento horizontal. 

Fonte: Do Autor. 

 

https://youtu.be/UyJ6zd4gwdI
https://youtu.be/UyJ6zd4gwdI
https://youtu.be/n6P2oy2UN4c
https://youtu.be/n6P2oy2UN4c
https://youtu.be/YCZMHmpumEQ
https://youtu.be/YCZMHmpumEQ
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Conceito de energia mecânica 

Para conceituar a energia mecânica utiliza-se os seguintes slides. 

Slide 1 – CAPA Slide 2 

  
Slide 3 Slide 4 

  
Slide 5 Slide 6 

  
Figura 83: Conceito de energia mecânica. slides: 1 – 6. 

Fonte: Do Autor. 
 

Caro professor, para acessar o conceito de energia mecânica, basta clicar no 

endereço abaixo: 

AULA 6\Conceito de Energia Mecânica.pptx 

https://drive.google.com/file/d/15tG42gTYmNiiAV8ApHsZe1P5zaoCmHug/view
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Apêndice B: Análises gráficas 

Análise gráfica situação do repouso - MRU 

Slide 1 – Vídeo Slide 2 

  
Slide 3 Slide 4 

  
Slide 5 Slide 6 

  
Figura 84: Análise gráfica situação do repouso – MRU. slides 1 – 6. 

Fonte: Do Autor. 

 

Caro professor, para acessar análise gráfica situação do repouso – MRU, basta 

clicar no endereço abaixo: 

AULA 3\Análise gráfica Situação do Repouso – MRU.pptm 

https://drive.google.com/file/d/1IOyEGGGUhFOG1MKWKRi3dbXmZ0qKnGdB/view?usp=sharing
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Análise gráfica movimento progressivo - MRU 

Slide 1 – Vídeo Slide 2 

  
Slide 3 Slide 4 

  
Slide 5 Slide 6 

  
Figura 85: Análise gráfica movimento progressivo - MRU. Slides 1 – 6. 

Fonte: Do Autor. 

 

Caro professor, para acessar análise gráfica movimento progressivo - MRU, 

basta clicar no endereço abaixo: 

AULA 3\Análise gráfica Movimento Progressivo - MRU.pptm 

https://drive.google.com/file/d/1ec-qK0rXsYQ0oSmsZ5aDL5QU7IZmKssj/view
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Análise gráfica movimento retrógrado- MRU 

Slide 1 – Vídeo Slide 2 

  
Slide 3 Slide 4 

  
Slide 5 Slide 6 

  
Figura 86: Análise gráfica movimento retrógrado- MRU. Slides 1 – 6. 

Fonte: Do Autor. 

 

Caro professor, para acessar análise gráfica movimento retrógrado- MRU, 

basta clicar no endereço abaixo: 

AULA 3\Análise gráfica Movimento Retrógrado- MRU.pptm 

https://drive.google.com/file/d/1-infscwWJLKDch_-xI8kQto__4Ca4yuz/view?usp=sharing
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Análise gráfica queda livre – MRUV 

Slide 1 – Vídeo Slide 2 

  
Slide 3 Slide 4 

  
Slide 5 Slide 6 

  
Figura 87: Análise gráfica queda livre – MRUV. slides 1 – 6. 

Fonte: Do Autor. 

 

Caro professor, para acessar análise gráfica queda livre – MRUV, basta clicar 

no endereço abaixo: 

AULA 4\Análise gráfica Queda Livre – MRUV.pptm 

https://drive.google.com/file/d/1emCKeOq5vWP2byyc9tiywVhHodizhbSV/view
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Análise gráfica lançamento horizontal – MRUV 

Slide 1 – Vídeo Slide 2 

  
Slide 3 Slide 4 

  
Slide 5 Slide 6 

  
Figura 88: Análise gráfica lançamento horizontal – MRUV. Slides 1 – 6. 

Fonte: Do Autor. 

 

Caro professor, para acessar análise gráfica lançamento horizontal – MRUV, 

basta clicar no endereço abaixo: 

AULA 4\Análise gráfica Lançamento Horizontal – MRUV.pptx 

https://drive.google.com/file/d/1UaXbQBntZ16UtXE-cqxqzz6W6KSTHRXp/view?usp=sharing
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Análise gráfica plano Iiclinado- MRUV 

Slide 1 – Vídeo Slide 2 

  
Slide 3 Slide 4 

  
Slide 5 Slide 6 

  
Figura 89: Análise gráfica plano inclinado- MRUV. Slides 1 – 6. 

Fonte: Do Autor. 

 

Caro professor, para acessar análise gráfica plano inclinado – MRUV, basta 

clicar no endereço abaixo: 

AULA 4\Análise gráfica Plano Inclinado- MRUV.pptm 

https://drive.google.com/file/d/1ovBZyuNnZeYvqISlEqP-tp7g5L_Qbuax/view
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Apêndice C: Caderno de atividades 

1ª Atividade: Questionário prévio 

Professor(a):  

Este questionário tem por objetivo registrar sua presença e observar seus 

conhecimentos. Por isso, responda as questões com atenção. Não escolha as 

respostas ao acaso. 

Questionário Prévio 

Nome: ___________________________________ n: ____ Turma: ______ 

 

Figura 1: Tudo está em movimento? – Menino pensativo. 

Fonte: Do Autor. 

 

Com base nessa reflexão e no seu conhecimento construído ao longo de sua 

formação, responda as questões abaixo: 

 

1ª Questão: Neste exato momento, 

respondendo a este questionário, você 

está parado ou em movimento em 

relação a Terra? 

a) Parado 

b) Movimento 

c) Nenhuma das anteriores 

2ª Questão: Para você, o que significa 

Movimento? 

a) Movimento é ficar parado numa 

posição. 

b) Movimento é se deslocar de uma 

posição para outra. 

c) Nenhuma das anteriores. 
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3ª Questão: Qual é a definição de 

repouso? 

a) Repouso é ficar parado numa 

posição. 

b) Repouso é se deslocar de uma 

posição para outra. 

c) Nenhuma das anteriores 

4ª Questão: Imagine o movimento de 

uma paraquedista ao soltar de um avião 

antes do paraquedas abrir desprezando 

a resistência do ar. Determine a 

trajetória do paraquedista ao se jogar do 

avião nas seguintes situações: 

O observador é o piloto do avião. 

 

     a)                     b)                  c) 

O observador estivesse na terra. 

 

  a)                    b)                     c) 

5ª Questão: Imagine que você foi visitar 

um amigo em uma cidade que você não 

 conhece e, apesar de ter o endereço, 

você está perdido. Ao ligar para ele a fim 

de pedir ajuda, percebe que o celular 

dele está sem sinal. O que você faria 

para chegar à casa do seu amigo? 

a) Procuraria um mapa 

b) Procuraria algum recurso tecnológico 

c) Não sei 

6ª Questão: O seu aparelho celular tem 

um recurso que pode ajudar nesta 

situação. Qual é o nome dele? 

a) O Google Maps sem ligar o GPS. 

b) O Google Maps com o GPS ligado. 

c) Bússola do telefone. 

d) Outro aplicativo. 

7ª Questão: O Google Maps, com o 

GPS ligado, pode traçar uma rota de um 

ponto a outro no mapa? 

a) Sim  b) Não c) Não sei 

8ª Questão: Ao traçar uma rota de um 

ponto ao outro no mapa, ela determina: 

a) Deslocamento. 

b) Trajetória. 

c) Não sei. 
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2ª Atividade: Atividade do GPS 

Nome: ___________________________________ n: ____ Turma: ______ 

Esta atividade tem o caráter de uma revisão dos conceitos de movimento. Tem 

como objetivo retomar seus conhecimentos a respeito de deslocamento, trajetória, 

velocidade escalar média e aceleração escalar média. Para isso, tomamos por base 

o uso do GPS do seu smartphone, um dos recursos tecnológicos utilizados em nosso 

dia a dia, que relacionará esses conceitos físicos ao seu cotidiano. 

Utilizando o aplicativo Google Maps do seu smartphone aluno determinará o 

trajeto que percorre de sua casa até a escola. 

1ª Questão: Quais informações o GPS lhe fornece quando traçamos um percurso? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

2ª Questão: Qual a diferença entre deslocamento e espaço percorrido? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3ª Questão: Escolha um meio de transporte para você ir de sua casa a escola e 

determine: 

a) Quanto tempo você gastou? 

___________________________________________________________________ 

b) Escolhendo a opção ir a pé, verifique quais os dados são fornecidos pelo 

Google Maps. 

___________________________________________________________________ 

4ª Questão: Determine a velocidade escalar média do meio de transporte que você 

escolheu para ir de sua casa até a escola: 

5ª Questão: Com todas as informações que há no GPS é possível calcular a 

aceleração de um carro ou um ônibus ao percorrer um trajeto? 

(  ) Sim   (  ) Não 



132 

3ª Atividade: Situação do repouso - MRU 

Nome: ______________________________ Nº:___ Turma:_______ 

 

Com base nas análises gráficas da situação do repouso. Responda as 

questões abaixo: 

1.1) A análise gráfica das coordenadas distância no eixo horizontal x e distância no 

eixo vertical y descrevem: 

a) Deslocamento b) Trajetória  c) Movimento d) Velocidade 

A análise deste movimento pode ser feita a partir da observação do gráfico 1.1. O que 

você observa neste gráfico? 

___________________________________________________________________ 

1.2) A análise gráfica das coordenadas distância em x no eixo vertical e tempo no eixo 

horizontal descreve: 

a) Repouso  b) Trajetória  c) Movimento d) Velocidade 

A análise deste movimento apresenta um gráfico, que gráfico é esse? 

___________________________________________________________________ 

1.3) A análise gráfica das coordenadas distância em y no eixo vertical e tempo no eixo 

horizontal descreve: 

a) Velocidade b) Trajetória  c) Movimento d) Repouso 

A análise deste movimento apresenta um gráfico, que gráfico é esse? 

___________________________________________________________________ 

1.4) A análise do gráfico da velocidade em x no eixo vertical e tempo no eixo horizontal 

descreve uma reta que já conhecemos. Esta reta se encontra acima ou abaixo do eixo 

do tempo? Esta reta se assemelha a que função? 

___________________________________________________________________ 

1.5) A análise do gráfico da velocidade em y no eixo vertical e tempo no eixo horizontal 

descreve uma reta que já conhecemos. Esta reta se encontra acima ou abaixo do eixo 

do tempo? Esta reta se assemelha a que função? 

___________________________________________________________________ 
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4ª Atividade: Movimento progressivo - MRU 

Nome: ______________________________ Nº:___  Turma:_______ 

Com base nas análises gráficas do Movimento Uniforme afastando da origem. 

Responda as questões abaixo: 

2.1) A análise gráfica das coordenadas distância no eixo vertical 𝑦 e distância no eixo 

horizontal 𝑥 descreve: 

a) Deslocamento      b) Trajetória     c) Movimento     d) Velocidade 

A análise deste movimento apresenta um gráfico, que se assemelha a que função? 

___________________________________________________________________ 

2.2) A análise gráfica das coordenadas distância em 𝑥 no eixo vertical e tempo no eixo 

horizontal descreve: 

a) Movimento progressivo  b) Trajetória 

c) Movimento retrógrado  d) Velocidade 

A análise deste movimento apresenta um gráfico já estudado na matemática, que se 

assemelha a que função? 

___________________________________________________________________ 

2.3) A análise gráfica das coordenadas distância em 𝑦 no eixo vertical e tempo no eixo 

horizontal descreve: 

a) Repouso  b) Trajetória  c) Movimento d) Velocidade 

A análise deste movimento apresenta um gráfico, que gráfico é esse? 

___________________________________________________________________ 

2.4) A análise do gráfico da velocidade na direção 𝑥 no eixo vertical e tempo no eixo 

horizontal descreve um gráfico que já conhecemos. Este gráfico se assemelha a que 

função? Esta função se encontra acima ou abaixo do eixo do tempo?  

___________________________________________________________________ 

2.5) A análise do gráfico da velocidade na direção 𝑦 no eixo vertical e tempo no eixo 

horizontal descreve um gráfico que já conhecemos. Este gráfico se assemelha a que 

função? Esta função se encontra acima ou abaixo do eixo do tempo? 

___________________________________________________________________ 
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5ª Atividade: Movimento retrógrado - MRU 

Nome: ______________________________ Nº:___  Turma:_______ 

Com base nas análises gráficas do Movimento Uniforme aproximando da 

origem. Responda as questões abaixo: 

3.1) A análise gráfica das coordenadas distância no eixo vertical 𝑦 e distância no eixo 

horizontal 𝑥 descreve: 

a) Trajetória   b) Movimento c) Deslocamento  d) Velocidade 

A análise deste movimento apresenta um gráfico, que se assemelha a que função? 

___________________________________________________________________ 

3.2) A análise gráfica das coordenadas distância em 𝑥 no eixo vertical e tempo no eixo 

horizontal descreve: 

a) Movimento progressivo  b) Trajetória   

c) Movimento retrógrado  d) Velocidade 

A análise deste movimento apresenta um gráfico já estudado na matemática, que se 

assemelha a que função? 

___________________________________________________________________ 

3.3) A análise gráfica das coordenadas distância em 𝑦 no eixo vertical e tempo no eixo 

horizontal descreve: 

a) Repouso  b) Trajetória  c) Movimento  d) Velocidade 

A análise deste movimento apresenta um gráfico, que gráfico é esse? 

___________________________________________________________________ 

3.4) A análise do gráfico da velocidade na direção 𝑥 no eixo vertical e tempo no eixo 

horizontal descreve um gráfico que já conhecemos. Este gráfico se assemelha a que 

função? Esta função se encontra acima ou abaixo do eixo do tempo? 

___________________________________________________________________ 

3.5) A análise do gráfico da velocidade em 𝑦 no eixo vertical e tempo no eixo horizontal 

descreve um gráfico que já conhecemos. Este gráfico se assemelha a que função? 

Esta função se encontra acima ou abaixo do eixo do tempo? 

___________________________________________________________________ 
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6ª Atividade: Movimento de queda livre – MRUV 

Nome: ______________________________ Nº:____    Turma:________ 

Com base nas análises gráficas do Movimento Queda Livre. Responda as 

questões abaixo: 

1.0) Considerando o movimento de queda livre ao abandonarmos um corpo quais são: 

A velocidade inicial (𝑣0) e o posição inicial (𝑠0)? 

___________________________________________________________________ 

1.1) Ao analisar o gráfico da trajetória, qual tipo de função este movimento representa? 

___________________________________________________________________ 

1.2) Que gráfico observamos em relação ao deslocamento em 𝑥 no eixo vertical e 

tempo no eixo horizontal? O que ele nos diz em relação aos conceitos físicos deste 

movimento? 

___________________________________________________________________ 

1.3) Que gráfico você encontrou na análise do deslocamento em 𝑦 no eixo vertical e 

tempo no eixo horizontal?  

___________________________________________________________________ 

1.4) O que representa o gráfico da velocidade em 𝑥 no eixo vertical e tempo no eixo 

horizontal? 

___________________________________________________________________ 

1.5) Que gráfico observamos na velocidade em 𝑦 no eixo vertical e tempo no eixo 

horizontal? 

___________________________________________________________________ 
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7ª Atividade: Movimento do lançamento horizontal – MRUV 

Nome: __________________________ Nº:______ Turma:____________ 

Com base nas análises gráficas do movimento lançamento horizontal. 

Responda as questões abaixo: 

2.1) Observando o gráfico do lançamento horizontal, nota-se que ele se assemelha a 

um gráfico estudado na disciplina de matemática. Como se classifica este gráfico? 

a) Parábola concavidade para cima b) Reta crescente c) Reta decrescente 

d) Parábola ou seção de parábola com concavidade para baixo 

2.2) Que gráficos compõem o movimento do deslocamento em 𝑥 no eixo vertical e 

tempo no eixo horizontal? Em relação aos conceitos físicos o que ele nos diz? 

__________________________________________________________________________________________ 

2.3) Que gráficos compõem o movimento do deslocamento em 𝑦 no eixo vertical e 

tempo no eixo horizontal?  

a) Semi parábola com concavidade para baixo/ Reta paralela ao eixo do tempo. 

b) Reta paralela ao eixo tempo / Semi Parábola com concavidade para cima. 

c) Reta crescente/ Semi parábola com concavidade para cima. 

d) Reta crescente/ Semi parábola com concavidade para baixo. 

2.4.1) O que observamos no gráfico da velocidade na direção 𝑥 no eixo vertical e 

tempo no eixo horizontal? 

_________________________________________________________________________________________ 

2.4.2) Qual a diferença entre elas?  

a) As duas funções estão no eixo do tempo. 

b) Uma no eixo do tempo e a outra acima do eixo do tempo. 

c) Uma no eixo do tempo e a outra abaixo do eixo do tempo. 

d) Nenhuma delas se encontra no eixo do tempo. 

2.4.3) Com base nos movimentos que aprendemos, MRU e MRUV, o gráfico 

representa qual destes movimentos? 

_________________________________________________________________________________ 

2.5) Que gráficos compõem o movimento da velocidade na direção 𝑦 no eixo vertical 

e tempo no eixo horizontal? 

_________________________________________________________________________________ 
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8ª Atividade: Movimento do plano inclinado - MRUV 

Nome: __________________________ Nº:______ Turma:____________ 

Com base nas análises gráficas do movimento plano inclinado. Responda as 

questões abaixo: 

3.1) O gráfico representa um objeto abandonado na parte superior de um plano 

inclinado. Sabendo disso, em que ele se diferencia do gráfico da queda livre? 

___________________________________________________________________ 

3.2) Como pode ser classificado o gráfico ao observarmos o deslocamento em 𝑥? 

___________________________________________________________________ 

3.3) Os gráficos dos deslocamentos em 𝑦, tanto da queda livre, quanto do plano 

Inclinado são iguais?  

( ) SIM                  ( ) NÃO 

Como se classifica o gráfico que observamos no plano inclinado no deslocamento em 

𝑦? 

___________________________________________________________________ 

3.4) Abandonando o objeto do ponto mais alto do plano, qual sua velocidade inicial? 

Observando o gráfico velocidade na direção 𝑥 no eixo vertical e tempo no eixo 

horizontal, a velocidade final é maior que zero ou menor que zero? 

___________________________________________________________________ 

3.5) Observando o gráfico velocidade na direção 𝑦 no eixo vertical e tempo no eixo 

horizontal, a velocidade final é maior que zero ou menor que zero? 

___________________________________________________________________ 
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9ª Atividade: Relatório sobre energia 

Nome: __________________________ Nº:______ Turma:__________ 

 

Caro aluno este relatório deve ser elaborado da seguinte forma: 

Fazendo um resumo sobre o tema de energia com base nas seguintes perguntas: 

• Existe alguma relação entre energia e movimento? 

• Existem vários tipos de energia, cite algumas delas? 

• Quais os tipos de energia são utilizados em uma hidrelétrica? 

 

OBS: Esse relatório não deve ser apenas as respostas destas perguntas e sim 

um texto elaborado a partir delas. 
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10ª Atividade: História em quadrinhos: Conservação de energia 

 

 

 

 

Figura 2: História em quadrinhos sobre conservação de energia. 

Fonte: Adaptado de Física em Doze Lições, Richard P. Feynman (2005). 

 

Caro professor, encontra-se no seguinte endereço a história em quadrinhos 

apresentada em slides:  

AULA 6\História em quadrinhos Conservação de Energia.pptx 

https://drive.google.com/file/d/1x4JUY5nYM9uQr993C4OPbXx4gjtfIFkc/view
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11ª Atividade: Avaliação final  

Nome: _________________________ Nº:_________ Turma:_________ 

Avaliação Final 

 (1ª Questão) Observe a figura abaixo e imagine que você ao subir um morro de 

bicicleta, gastou energia. Para onde foi essa energia? 

___________________________________________________________________ 

 

Figura 3: Ciclista subindo morro. 

Fonte: https://www.shutterstock.com/pt/image-photo/cyclist-climbing-on-rock-
86307952?src=mDTNYycWN_d983nN2cDO7Q-1-3 

(2ª Questão) Você sabe qual a energia o seu corpo utilizou para pedalar a bicicleta? 

Em que tipo de Energia? 

___________________________________________________________________ 

(3ª Questão) Usando os conhecimentos adquiridos sobre energia e movimento. Qual 

a situação de movimento da caixa de água na parte superior da casa? Que tipo de 

energia existe entre a água da caixa de água e a água do chuveiro? 

___________________________________________________________________ 

 

Figura 4: Ilustração de uma caixa de água. 

Fonte: https://www.shutterstock.com/pt/image-photo/cyclist-climbing-on-rock-
86307952?src=mDTNYycWN_d983nN2cDO7Q-1-3 

 

(4ª Questão) Observe a figura abaixo e imagine a seguinte situação: um skatista 

prática manobras na pista de skate (halfpipe). No ponto mais alto da pista, em 

repouso, que tipo de energia ele terá? 

https://www.shutterstock.com/pt/image-photo/cyclist-climbing-on-rock-86307952?src=mDTNYycWN_d983nN2cDO7Q-1-3
https://www.shutterstock.com/pt/image-photo/cyclist-climbing-on-rock-86307952?src=mDTNYycWN_d983nN2cDO7Q-1-3
https://www.shutterstock.com/pt/image-photo/cyclist-climbing-on-rock-86307952?src=mDTNYycWN_d983nN2cDO7Q-1-3
https://www.shutterstock.com/pt/image-photo/cyclist-climbing-on-rock-86307952?src=mDTNYycWN_d983nN2cDO7Q-1-3
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Figura 5: Skatista no ponto mais alto da pista executando uma manobra. 

Fonte: https://pixabay.com/pt/photos/skateboarding-skatista-skate-a%C3%A7%C3%A3o-1209472/  

 

(5ª Questão) Para o skatista obter a velocidade máxima, em que ponto da pista ele 

deve estar localizado? Neste ponto, qual tipo de movimento? Qual energia está 

relacionada com este ponto? 

___________________________________________________________________ 

(6ª Questão) Observando a foto da usina hidrelétrica de Piraí em Lages, podemos 

observar que há desnível entre o reservatório de água, na parte mais alta, e a outra, 

onde se gera e distribui a energia, na parte mais baixa. Se compararmos a usina com 

a pista de skate, que tem pontos altos e baixos, quais energias temos em comum entre 

os pontos altos e os pontos baixos? 

 

Figura 6: Ilustração de uma usina hidrelétrica. 

Fonte: https://pixabay.com/pt/photos/represa-de-hoover-rio-colorado-3780254/   

Com base no vídeo “como funciona uma usina hidrelétrica”, responda: 

(7ª Questão) Quais os tipos de energia citados no vídeo da aula anterior? 

a) Energia mecânica e Energia nuclear          b) Energia mecânica e Energia elétrica 

c) Energia eólica e Energia elétrica                d) Energia química e Energia elétrica 

(8ª Questão) A energia mecânica estudada, se divide em quais energias? 

a) Energia química e Energia nuclear            b) Energia cinética e Energia elétrica 

c) Energia elétrica e Energia potencial           d) Energia cinética e Energia potencial 

https://pixabay.com/pt/photos/skateboarding-skatista-skate-a%C3%A7%C3%A3o-1209472/
https://pixabay.com/pt/photos/represa-de-hoover-rio-colorado-3780254/
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Apêndice D: Gabarito

1ª Atividade: Questionário Prévio 

1 - a) Parado 

2 - b) Movimento é se deslocar de uma 

posição para outra. 

3 - a) Repouso é ficar parado numa 

posição. 

4 - O observador é o piloto do avião. 

Letra b 

O observador estivesse na terra. 

Letra c 

5 - c) Procuraria algum recurso 

tecnológico. 

6 - b) O Google Maps com o GPS 

ligado. 

7 - a) Sim 

8 - b) trajetória 

2ª Atividade extraclasse: GPS 

1 - Tempo em minutos ou horas do 

deslocamento e trajetória em 

quilômetros  ou outra unidade. 

2 - Deslocamento é a posição final 

menos a posição inicial. 

O espaço percorrido é a medida efetiva 

da trajetória que o objeto faz. 

3 -  

a) Resposta Pessoal 

b) Os dados oferecidos pelo Google 

Maps indicam a posição inicial e final, a 

possível trajetória entre estas posições 

e tempo necessário para ir de um 

posição a outra. 

4 - Reposta Pessoal 

Escolha a opção ir de carro e use os 

dados na equação da velocidade média 

5 – Não (No modelo apresentado em 

sala de aula, como os dados 

encontrados são a distância e o tempo 

de chegada, estes não são suficientes 

para calcular a aceleração. Os dados 

que seriam necessários são a 

velocidade instantânea e o tempo). 

3ª Atividade repouso: MRU 

1.1 - b) Trajetória 

Um ponto muito próximo da origem 

1.2 - a) Repouso   

Reta paralela ao eixo 𝑡 em 𝑥 =  0 

(função constante) 

O professor deverá explicar o que é 

reta constante 

1.3 - d) Repouso 

Reta paralela ao eixo 𝑡 em 𝑦 =  0 

(função constante) 

1.4 - Reta paralela ao eixo 𝑡 em 𝑥 =  0, 

Paralela ao eixo do tempo. Função 

constante 

1.5 - Reta paralela ao eixo 𝑡 em 𝑦 =  0, 

Paralela ao eixo do tempo, Função 

constante. 

 

4ª Atividade Movimento progressivo: 

MRU 

2.1- b) Trajetória      

Função constante, ou seja, trata-se de 

uma reta paralela ao eixo 𝑥 
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2.2 - a) Movimento Progressivo  

Função do 1º grau. 

2.3 - a) Repouso  

Função constante, ou seja, trata-se de 

uma reta paralela ao eixo do tempo 

2.4 - Função constante. Acima do eixo 

do tempo. 

2.5 - Função constante. Paralela ao 

eixo do tempo. 

5ª Atividade Movimento retrógrado: 

MRU 

3.1 - a) Trajetória   

Função constante, ou seja, trata-se de 

uma reta paralela ao eixo 𝑥. 

3.2- c) Movimento Retrógrado  

Função decrescente. 

3.3 - a) Repouso 

Função constante, ou seja, trata-se de 

uma reta paralela ao eixo do tempo 

3.4 - Função constante. Abaixo do eixo 

do tempo. 

3.5 - Função constante em zero 

(velocidade zero significa que o objeto 

encontra em repouso na vertical) 

Paralela ao eixo do tempo 𝑡 

6ª Atividade Movimento queda livre: 

MRUV 

1 - 𝑉0  =  0 e 𝑆0 =  0 

1.1 - Representa uma reta paralela ao 

eixo vertical que não pode ser 

considerada como função, pois temos 

um único valor em 𝑥 associado a mais 

de um valor em 𝑦. 

1.2 - Função constante paralela ao eixo 

do tempo 𝑡. 

1.3 - De 0 a 0,8 s observamos uma 

função constante paralela ao eixo do 

tempo 𝑡 

De 0,8 em diante um arco de parábola. 

O professor deverá explicar que a 

função constante indica o tempo que 

ficou segurando a bola, numa posição 

fixa e o arco de parábola o MRUV 

propriamente dito. 

1.4 - Movimento em repouso, porque 

se encontra com velocidade nula na 

direção 𝑥. 

1.5 - De 0 a 0,8 s ao observarmos o 

gráfico 1.5 encontramos um função 

constante paralela ao eixo do tempo 𝑡 

De 0,8 em diante observamos no 

gráfico da figura 1.5 uma função do 1º 

grau decrescente. 

O professor deverá explicar que a 

função constante indica o tempo que 

ficou segurando a bola, numa posição 

fixa e a função decrescente é o MRUV 

propriamente dito, como está decaindo, 

a velocidade é decrescente. 

7ª Atividade roteirizada lançamento 

horizontal: MRUV 

2.1 - d) Parábola ou seção de parábola 

com concavidade para baixo 

OBS: O professor elucidará que cada 

vez que a bola toca no chão os alunos 

observaram a formação de outras 

parábolas. 
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2.2 - De 0 a 1,6 s é função constante 

paralela ao eixo 𝑡  

De 1,6 s em diante é uma função do 1º 

grau crescente. 

2.3 - a) Semi Parábola com 

concavidade para baixo/ Reta paralela 

ao eixo 𝑡 

2.4) 

2.4.1 - Observamos duas funções 

constantes paralelas ao eixo 𝑡 

2.4.2 - b) Uma no eixo do t e a outra 

acima do eixo do 𝑡 

2.4.3 - Por ser uma função constante 

acima ou se for abaixo do eixo 𝑡 é 

MRU. 

2.5 - De 0 a 1,6 s é função constante 

paralela ao eixo 𝑡 

De 1,6 s em diante é uma função do 1º 

grau decrescente 

 

8ª Atividade Movimento plano 

inclinado: MRUV 

3.1 - No gráfico da Queda Livre temos 

uma reta na direção vertical no sentido 

para baixo e no gráfico do Plano 

Inclinado uma função decrescente. 

3.2 - Função do 2º grau com 

concavidade voltada para cima. 

3.3 -      (X) SIM              ( ) NÃO 

Função do 2º grau com concavidade 

voltada para baixo. 

3.4 - 𝑉0  =  0. 

Como é uma equação do primeiro grau 

(reta) é uma reta crescente a 

velocidade é positiva, ou seja, maior 

zero. 

3.5 - 𝑉0  =  0. 

Como é uma equação do primeiro grau 

(reta) e é uma reta decrescente a 

velocidade é negativa, ou seja, menor 

zero. 

11ª Atividade: Atividade avaliativa 

sobre energia 

(1ª Questão) Esta energia foi 

transformada em movimento (cinética) 

e em energia potencial (aumentando a 

altura). 

(2ª Questão) Sim. Energia química 

(3ª Questão) Repouso. Energia 

potencial gravitacional 

(4ª Questão) Energia potencial 

gravitacional 

(5ª Questão) No ponto mais baixo da 

pista. MRU. Somente Energia cinética 

(6ª Questão) No ponto mais alto, 

Energia Potencial gravitacional e no 

ponto mais baixo, Energia cinética. 

(7ª Questão) b) Energia mecânica e 

Energia elétrica 

(8ª Questão) d) Energia cinética e 

Energia potencial
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Apêndice E: Manual do dispositivo experimental 

Manual do dispositivo experimental do MRU e MRUV 

Caro professor, segue um roteiro de sugestão para confecção do Dispositivo 

Experimental que poderá auxiliá-lo nas atividades de filmagem dos Movimentos MRU 

e MRUV 

Lista de materiais: 

 1 peça de madeira perfil retangular 10 [𝑐𝑚] × 2 [𝑐𝑚] com 2 [𝑚] 
aproximadamente. 

 1 trilho perfil U de alumínio 1.5 [𝑐𝑚] × 1 [𝑐𝑚] com 2 [𝑚] 
aproximadamente. 

 Uma bola de Gude 

DISPOSITIVO PARA EXPERIÊNCIAS MRU E MRUV 

 

Figura 90: Ilustração da confecção do dispositivo experimental MRU e MRUV. 

Fonte: Do Autor. 
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Manual do dispositivo experimental de energia 

Construindo o dispositivo para uma experiência de conservação de energia 

Lista de materiais: 

 1 peça de madeira perfil retangular 10 [𝑐𝑚] × 2 [𝑐𝑚] com 2.5 [𝑚] 
aproximadamente. 

 1 peça de madeira perfil retangular 10 [𝑐𝑚] × 2 [𝑐𝑚] com 80 [𝑐𝑚]. 

 1 peça de madeira perfil retangular 10 [𝑐𝑚] × 2 [𝑐𝑚] com 50 [𝑐𝑚]. 

 1 trilho perfil U de alumínio 1.5 [𝑐𝑚] × 1 [𝑐𝑚] com 3 [𝑚] 
aproximadamente. 

DISPOSITIVO PARA EXPERIÊNCIAS DE ENERGIA MECÂNICA 

 

Figura 91: Ilustração da confecção do dispositivo experimental de energia. 

Fonte: Do Autor. 
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