
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

USO DE SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE CONCEITOS DE 
FORÇA E MOVIMENTO NO 9o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 
 
 
 

Gláucia Martins Ricardo Souza 
 

 
 
 
 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 
Programa de Pós-Graduação (nome dado 
na instituição) no Curso de Mestrado 
Profissional de Ensino de Física (MNPEF), 
como parte dos requisitos necessários à 
obtenção do título de Mestre em Ensino de 
Física. 
 
 
 
Orientador: Prof. Dr. José Augusto Oliveira 
Huguenin 

 
 
 
 

 
 
 

Volta Redonda / RJ 
Agosto 2015



i 

 

USO DE SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE CONCEITOS DE 
FORÇA E MOVIMENTO NO 9o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 
 

Gláucia Martins Ricardo Souza 
 
 
 

Orientador: Prof. Dr. José Augusto Oliveira Huguenin 
 

 
 
Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação da 
Universidade Federal Fluminense no Curso de Mestrado Profissional de Ensino 
de Física (MNPEF), como parte dos requisitos necessários à obtenção do título 
de Mestre em Ensino de Física. 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volta Redonda / RJ 
Agosto 2015



ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S729      Souza, Gláucia Martins Ricardo 
     Uso de simulações computacionais no ensino de conceitos de força e 

movimento no 9° ano do ensino fundamental / Gláucia Martins Ricardo 

Souza. – 2015. 

192 f. 

 

Orientador: José Augusto Oliveira Huguenin 
Dissertação (Mestrado Profissional de Ensino de Física) – Instituto de 

Ciências Exatas, Universidade Federal Fluminense, Volta Redonda, 2015. 

 

   1. Ensino de física. 2. Uso de simulações. 3. Ensino fundamental. I. 

Universidade Federal Fluminense. II. Huguenin, José Augusto 

Oliveira, orientador. III. Título 

 

CDD 530.07 

                                                                  



iii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dedico essa importante conquista aos meus pais, Luiza e Jonas pelo apoio e 
incentivo, ao meu marido Richard pela compreensão, confiança e 

companheirismo e ao meu filho Ryan pelo amor e carinho nos momentos 
difíceis em que passei. 



iv 

 

Agradecimentos 
 
 
 Primeiramente agradeço a Deus pelo cuidado e amor e por me fortalecer 
em toda minha jornada. Não permitiu, em nenhum momento, que perdesse 
minha fé e confiança n'Ele e viesse a esmorecer durante o caminho.  
 Ao meu esposo Richard Peterson pela compreensão e confiança em 
vários momentos em que se privou de minha companhia. Pela paciência diante 
do meu mau humor na correria da última hora. 
 Ao meu orientador, Prof. Dr. José Augusto Oliveira Huguenin pelas 
sugestões, observações, disponibilidade e paciência. 
 Aos professores do Mestrado Profissional em Ensino de Física pelas 
contribuições dadas ao longo do curso para meu aperfeiçoamento profissional. 
 Aos amigos que conquistei ao longo do mestrado pelos bons conselhos, 
momentos de descontração e aprendizado em especial Samuel Machado Pires 
e Moisés que me acolheram, incentivaram, ouviram minhas queixas e 
angústias durante o curso contribuindo para que concluísse mais essa etapa da 
minha vida. 
 Agradeço à CAPES pelo apoio financeiro. 
 Agradeço a todos que de forma direta ou indireta contribuíram para que 
concluísse mais uma etapa da minha longa carreira profissional como 
professora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



v 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“O entusiasmo é a maior força da alma. 
Conserva-o e nunca te faltará poder para 
conseguires o que desejas.” 

  

Autor desconhecido 



vi 

 

RESUMO 
 
 

USO DE SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE CONCEITOS DE 
FORÇA E MOVIMENTO NO 9o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

Gláucia Martins Ricardo Souza 
 
 

Orientador: Prof. Dr. José Augusto Oliveira Huguenin 
 
 
Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação da 
Universidade Federal Fluminense no Curso de Mestrado Profissional de Ensino 
de Física (MNPEF), como parte dos requisitos necessários à obtenção do título 
de Mestre em Ensino de Física. 

 
 
 

 O ensino de física para o ensino fundamental vem sendo muito discutido 
ao longo dos últimos anos tanto no Ensino Fundamental I – 1o ao 5o ano – 
quanto para o Ensino Fundamental II – 6o ao 9o ano. Neste último segmento, a 
física frequentemente é apresentada no 9o ano, de forma independente, 
dividindo espaço com a química na disciplina de ciências. Em geral preterida 
frente a química, por questão de preferência ocasionada pela formação do 
professor de ciências, é nesta fase que os alunos têm, ou deveriam ter, o 
primeiro contato com os conceitos fundamentais da mecânica newtoniana. Não 
raro, os alunos apresentam dificuldades em superar concepções aristotélicas, 
muito presentes no senso comum, a que o adolescente está inserido desde a 
tenra infância. Por outro lado, o uso, por estes alunos, de tecnologias de 
informação (TI) através de celulares, tablets e computadores, cada vez mais 
frequentes na escola, permite explorarmos esta realidade em que a atual 
geração de estudantes está inserida, para inovarmos na prática docente. Tendo 
este panorama em mente, esta dissertação apresenta o desenvolvimento de 
um produto educacional com o uso do simulador PHET no ensino de noções de 
mecânica para o 9o ano do ensino fundamental. O produto consiste em um 
roteiro de atividades a serem realizadas pelos alunos através da observação da 
simulação. Duas abordagens são exploradas: uma em que o aluno realiza a 
simulação em um laboratório de informática e outra em que o professor realiza 
a simulação e o aluno acompanha através de um projetor multimídia. Um 
manual de aplicação detalhado é fornecido juntamente com o produto. Para 
descrever o desenvolvimento deste produto, apresentamos uma breve 
fundamentação teórica que discute o uso de simulações sob a ótica da 
aprendizagem significativa de Ausubel. Descrevemos a metodologia utilizada 
para montagem, aplicação e avaliação do produto. O produto foi aplicado em 
turmas da pesquisadora bem como por uma outra professora de ciências. Os 
resultados da aplicação são avaliados pela técnica de análise de conteúdo 
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aplicado aos roteiros, bem como através de questionário de sondagem 
aplicados aos alunos e uma entrevista com a professora colaboradora. O 
produto se mostrou de fácil aplicação e os resultados mostram a viabilidade do 
uso do mesmo nas aulas de física par o 9o ano do ensino fundamental. 
 
Palavras-chave: Ensino de Física, uso de simulações, 9º ano do ensino 
fundamental. 
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ABSTRACT 
 
 

USO DE SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS NO ENSINO DE CONCEITOS DE 
FORÇA E MOVIMENTO NO 9o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

Gláucia Martins Ricardo Souza 
 
 

Orientador: Prof. Dr. José Augusto Oliveira Huguenin 
 
 
Abstract of master’s thesis submitted to Programa de Pós-Graduação da 
Universidade Federal Fluminense do Curso de Mestrado Profissional de Ensino 
de Física (MNPEF)o Curso de Mestrado Profissional de Ensino de Física 
(MNPEF), in partial fulfillment of the requirements for the degree Mestre em 
Ensino de Física. 
 
 
 
The physical education for elementary schools has been widely discussed over 
the past few years both in the first cycle - 1st to 5th year - and for the second 
one - 6th to 9th year. In the latter cycle, physics is often presented in the 9th 
year, independently, sharing space with the chemical in a unique discipline: 
science. Overall deprecated front chemistry, as a matter of preference caused 
by the formation of the science teacher, it is at this stage that students have, or 
should have, the first contact with the basic concepts of Newtonian mechanics. 
Often, students have difficulties in overcoming Aristotelian conceptions, very 
present in the common sense, that the teenager is inserted from early 
childhood. On the other hand, the use for these students, information 
technology (IT) through mobile phones, tablets and computers, more and more 
frequent in school, lets explore this reality in which the current generation of 
students is inserted to innovate in teaching practice. With this background in 
mind, this dissertation presents the development of an educational product 
using the PHET simulator in teaching mechanical notions to the 9th grade of 
elementary school. The product consists of an activity guide to be performed by 
the students by observing the simulation. Two approaches are explored: one in 
which the student performs the simulation in a computer lab and another in 
which the teacher performs the simulation and the student follows through a 
multimedia projector. A detailed application manual is provided with the product. 
To describe the development of this product is a brief theoretical framework that 
discusses the use of simulations from the perspective of meaningful learning of 
Ausubel. We describe the methodology used for assembly, implementation and 
evaluation of the product. The product was applied to a researcher at the 
classes as well as another science teacher. The application results are 
evaluated by content analysis technique applied to scripts, as well as through 
survey questionnaire applied to students and an interview with a collaborating 
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professor. The product proved easy to apply and the results show the feasibility 
of using the same in physics classes pair the ninth year of elementary school. 
 
Keywords: Physics education, use of simulations, 9 th grade of elementary 
school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volta Redonda / RJ 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

 O ensino de ciências para o Ensino Fundamental II (6o ao 9o ano), 

segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN´s, deve dar ao aluno a 

oportunidade de conhecer o mundo a sua volta e relacionar-se com as 

tecnologias e sua influência na sociedade. [BRASIL 1998]. O caráter 

interdisciplinar é a principal forma de abordagem preconizada pelos PCN´s 

para este ciclo da educação básica. Um exemplo que é citado é o 

desenvolvimento do tema “Como o ser humano percebe e se relaciona com o 

meio em que se encontra?” de fato, é um tema que tem muito potencial 

multidisciplinar e, no que tange à física, são próprias desta disciplina: 

 

“As investigações das formas de energia e sua intensidade, que 
chegam aos órgãos externos para sensibilizá-los, dos tipos de ondas 
de energia (mecânica e eletromagnética), a propagação das ondas no 
meio, suas propriedades (cores, timbres e alturas sonoras), as 
transformações tecnológicas de energia e sua aplicação em 
receptores de ondas de rádio, TV, telefone e outras formas de 
comunicação humana e com o meio” [BRASIL, 1998, p. 117]. 

 

Estes temas estão dentro dos tópicos “Ser Humano e Saúde” e 

“Tecnologia e Sociedade”, que devem guiar o ensino de ciências. 

Na contramão destas diretrizes, os currículos das redes municipais em 

todo país encontram dificuldades em seguir a proposta dos PCN´s no que 

concerne a física, sobretudo pela dificuldade na formação dos professores (em 

sua maioria os professores deste ciclo educacional são biólogos) e pelo regime 

de trabalho segmentado que em geral se aplica. De fato, a física é, em geral, 

apresentada, junto com a química, apenas no 9o ano, de forma desconectada 

dos conteúdos da própria disciplina de ciências vistos nos anos anteriores. Em 

algumas escolas os horários são feitos separando-se física e química no 9o 

ano. Porém, pela legislação, as notas destas disciplinas devem ser combinadas 

para dar o resultado da disciplina ciências. 

 Por outro lado, estudos recentes apontam para ferramentas que auxiliem 

no ensino de física no ensino fundamental. Uma ferramenta de destaque é a 
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simulação computacional, que além de propiciar a visualização dos fenômenos 

estudados possibilitando a manipulação de parâmetros que permitem a 

compreensão da dependência de tais parâmetros no conteúdo abordado. 

Muitos trabalhos descrevem experiências e propostas de ensino que usam 

simulação computacional. 

  Em seu trabalho, Gomes [GOMES 2011], investigou como a simulação 

computacional pode ajudar o ensino de conteúdo de física moderna e concluiu 

que o uso de simulações computacionais é uma alternativa viável por se 

encontrar de forma gratuita na internet, ser uma ferramenta motivadora e útil já 

que muitas escolas não possuem laboratório convencional de ciências. 

 Vasconcelos [VASCONCELOS 2005] utilizou a simulação computacional, 

em sua pesquisa com professores, com o intuito de verificar as potencialidades 

deste recurso na compreensão de alguns conteúdos de física ensinados no 

ensino médio. Constatou que a manipulação e a modelização de equações em 

simuladores computacionais auxiliam o aluno a construir o conhecimento 

partindo da ideia que os modelos matemáticos utilizados não se apresentam 

apenas como uma fórmula estática, mas algo inserido nos fenômenos do 

cotidiano tornando a aprendizagem mais significativa.  

 Figueira destaca algumas vantagens que o uso do simulador 

computacional pode oferecer. Dentre elas está a participação ativa do aluno 

fazendo com que construa seu próprio conhecimento, a reflexão ao testar 

hipóteses e obter provisões além de uma maior interatividade entre os alunos e 

um determinado modelo físico. 

 No ensino de eletricidade para alunos do ensino médio, Macedo e 

Dickman utilizaram a simulação computacional a fim de transpor dificuldades 

de aprendizagem no ensino deste assunto, acreditando que através deste 

recurso os alunos pudessem centrar na essência do problema tornando mais 

eficiente a compreensão e absorção dos conteúdos propostos. Verificaram que 

o uso de simulações proporciona um ambiente de motivação, estímulo e 

envolvimento quando sua utilização for bem planejada e conduzida pelo 

professor. 



 

 

3 

 

 Tema presente na imensa maioria, se não em cem por cento dos 

currículos de ciências para o 9o ano do ensino fundamental, estão as noções 

básicas da mecânica, onde a relação entre força e movimento são aplicadas. É 

neste item curricular que os alunos têm contato com a definição de força e as 

leis fundamentais da dinâmica de Newton, como a Lei da inércia, grande 

obstáculo epistemológico, uma vez que os alunos trazem comumente de sua 

vivência social concepções aristotélicas sobre o movimento dos corpos. 

[TAVARES 2004, p.58] 

Neste trabalho propomos um produto educacional que explora o uso de 

simulações computacionais através do PHET [Wiki - PHET 2015] no ensino de 

noções básicas de mecânica relacionadas relação de força e movimento para o 

9o ano do Ensino Fundamental. 

 O Capítulo 2 aborda o conceito de aprendizagem significativa e 

apresenta uma revisão bibliográfica sobre o uso de simulações no ensino de 

física. O Capítulo 3 é devotado a apresentar a metodologia para concepção e 

confecção do produto, as estratégias de aplicação do mesmo e o ferramental 

metodológico para análise e avaliação da aplicação do produto. No Capítulo 4 

apresentamos a análise da aplicação partindo do relato dos encontros em que 

o produto foi aplicado, e avaliando o conteúdo das atividades realizadas. No 

Capítulo 5 apresentamos a consolidação do produto e no Capítulo 6 

apresentamos as conclusões do trabalho. 
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Capítulo 2 

Fundamentação teórica 

 

2.1 Aprendizagem significativa 

A teoria da aprendizagem significativa, formulada por David Ausubel, 

afirma que a aprendizagem acontece de forma significativa quando há 

interação entre o que o aluno já conhece e os conhecimentos novos. Esta 

interação acontece na estrutura cognitiva do indivíduo de forma substantiva e 

não arbitrária. Substantiva quer dizer não literal, o aprendiz dará significado 

pessoal, dito conotativo, ao conhecimento às vezes esse significado pode não 

ser o aceitável cientificamente para determinado conceito. O conhecimento 

novo não interage com qualquer conhecimento, mas sim com algum 

conhecimento especificamente relevantes da estrutura cognitiva, isto é, de 

forma não arbitrária.  

 Quando a aprendizagem não é significativa, ou seja, não acontece de 

forma não literal e não arbitrária chamamos de aprendizagem mecânica, onde 

ocorre pouca ou nenhuma interação entre o conhecimento novo e o prévio 

dificultando a retenção da informação. Muitos estudiosos se debruçam sobre o 

tema da aprendizagem significativa, apontando para novas perspectivas, como 

por exemplo: 

 

“A perspectiva de Novak1 é que quando a aprendizagem é 
significativa, o aprendiz cresce, tem uma sensação boa e se 
predispõe a novas aprendizagens na área. Mas o corolário disso é 
que quando a aprendizagem é sempre mecânica, o sujeito acaba por 
desenvolver uma atitude de recusa à matéria de ensino e não se 
predispõe à aprendizagem significativa” (MOREIRA, 2012, p. 160) 

 

Os conhecimentos prévios trazidos pelo aprendiz podem ser modelos 

mentais, ideias, representações e não necessariamente conceitos. Tais 

conhecimentos servem de “âncora” para o novo conhecimento que é 

apresentado ao aprendiz ou por ele descoberto. Neste processo cognitivo, os 

                                                 
1Joseph Novak, é educador americano conhecido mundialmente pelo desenvolvimento da teoria do mapa 

conceitual na década de 1970. Toda a pesquisa de Novak está centrada na aprendizagem humana, em 

estudos educacionais e na representação do conhecimento. 
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conhecimentos prévios ou subsunçores, como são denominados, e os novos 

conhecimentos se modificam. Enquanto os novos conhecimentos adquirem 

significados os subsunçores tornam-se mais elaborados, ricos e estáveis, 

facilitando a aprendizagem significativa de outros conhecimentos. 

 A estrutura cognitiva é dinâmica, novas informações vão ganhando 

significado e os conhecimentos pré-existentes vão se tornando mais claros, 

estáveis e se diferenciando progressivamente. O conceito de Força, por 

exemplo, assim que o indivíduo aprende significativamente o que é força 

gravitacional, força peso, força normal, força elástica entre outras, o subsunçor 

“Força” vai se tornando mais rico, desenvolvido, capaz de servir como âncora 

para a aquisição de significados a novos conhecimentos. Este processo é 

conhecido como diferenciação progressiva. Em outras palavras, é quando o 

indivíduo aprende significativamente várias nuances de um mesmo conceito. 

 Outro processo que ocorre após a diferenciação progressiva, é a 

reconciliação integrativa. Nela, elementos com alto grau de clareza e 

estabilidade adquirem novos significados levando a uma reorganização da 

estrutura cognitiva. O indivíduo observa neste subsunçor a manifestação de um 

significado mais abrangente. Os subsunçores obedecem a uma hierarquia. 

Alguns são subordinados a outros mais abrangentes e todos são 

dinamicamente interligados.  

 Quandoum conhecimento deixa de ser utilizado ele se oblitera. Quando 

a aprendizagem ocorre de forma significativa, se obliterar não indica que ele 

não existe na estrutura cognitiva do indivíduo, mas que se encontra 

“esquecido”. Portanto, o esquecimento é residual, existe um resto de 

conhecimento dentro algum subsunçor podendo ser resgatado com facilidade 

num período curto de tempo. 

 Segundo Ausubel, em palavras de Moreira, são apontadas duas 

condições essenciais para que a aprendizagem significativa ocorra: “o material 

de aprendizagem deve ser potencialmente significativo e o aprendiz deve 

apresentar uma disposição a aprender” [MOREIRA 2012]. 

 O professor poderá utilizar-se de materiais potencialmente significativos 

e não obter uma aprendizagem significativa. Segundo Moreira, cabe ao 
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indivíduo se esforçar cognitivamente e afetivamente para dar significado ao 

novo conhecimento, pois o significado está nas pessoas e não nos materiais. 

 Quando temos materiais potencialmente significativos e a pré-disposição 

do aluno em aprender, mas os subsunçores não existem ou não são 

adequados para ancorar a nova informação, recomenda-se o uso de 

organizadores prévios. Os organizadores prévios são recursos introdutórios 

que funcionam como “pontes cognitivas” [MOREIRA, 2012], fazem a relação 

entre o conhecimento pré-existente e o novo conhecimento. Os organizadores 

prévios pode ser uma aula, um filme, uma leitura introdutória, uma 

demonstração, uma simulação que tenha um nível de alto de abstração, 

generalidade e inclusividade. 

 A aprendizagem significativa depende da captação de significados que 

envolve um intercâmbio, uma negociação, de significados, que depende 

essencialmente da linguagem [MOREIRA, 2012, p.48]. 

 A linguagem é, para Vygotsky [MOREIRA 2012], o mais importante 

sistema de signos para o desenvolvimento cognitivo do ser humano. É através 

dela, verbal ou não, que a aprendizagem significativa se torna possível. Neste 

processo, professor e aluno interagem e compartilham significados. O aluno 

pode externar os significados que captou enquanto o professor verifica se são 

aceitos como linguagem da disciplina. 

 Percebemos que a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel tem 

como prioridade dar sentido as informações recebidas pelo aprendiz gerando 

uma pré-disposição a aprender e aumentando a capacidade de relacionamento 

com o novo conhecimento. Neste contexto, acreditamos que a simulação 

computacional é considerada um material potencialmente significativo, pois 

além de atividades computacionais como jogos e interação com aplicativos 

serem atividades praticamente da rotina da atual geração de estudantes, é 

possível encontrar simulações que abordem atividades que fazem parte do 

cotidiano de muitas crianças, facilitando a aprendizagem e corroborando na 

internalização do conhecimento. 
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2.2 Uso de simulação no ensino de física 

O uso da tecnologia da informação e da comunicação tem sido tema de 

várias pesquisas no contexto educacional nos últimos anos. 

Considerando o tema Força e Movimento, Rosa [ROSA 2012] elaborou 

uma proposta didática que abordou a relação newtoniana entre força e 

movimento com ênfase nos aspectos conceituais. Utilizou um texto envolvendo 

alguns aspectos históricos da relação newtoniana entre força e movimento e 

um guia de atividades baseado na utilização do software Modellus e Tracker. 

Ao final da proposta os objetivos foram alcançados, mas destaca que o 

material instrucional produzido não é auto-suficiente para o alcance dos 

objetivos da aprendizagem, pois está intimamente ligada a metodologia 

didática e a diferenciação entre os contextos científicos e cotidianos dos 

alunos. 

Veit [VEIT 2005] em sua contribuição à mesa redonda sobre Informática 

no Ensino de Física no XVI SNEF em 2005, afirma que a modelagem 

computacional pode contribuir para a construção e exploração de várias 

representações de um mesmo fenômeno, construção e investigação de 

situações-problemas, tratamento de problemas mais gerais e atuais e para a 

desmistificação da imagem da Física como uma disciplina onde o mais 

importante é decorar fórmulas. Estas vantagens são válidas, desde que, sejam 

propostas atividades apropriadas para os alunos. Para se construir atividades 

apropriadas para que a modelagem tenha eficácia na aprendizagem da Física 

é uma questão intimamente ligada à pesquisa em ensino de Física.  

De maneira geral, todos esses autores consideram as animações 

interativas aplicadas ao ensino um auxiliar de grande potencialidade 

contribuindo de forma significativa para o ensino de Ciência e para a 

construção do conhecimento. 

A tecnologia da comunicação e informação está inserida em várias áreas 

do conhecimento e no dia a dia da sociedade. A democratização da informação 

através dos meios tecnológicos tem provocado uma reviravolta nos métodos de 

transmissão e construção do conhecimento. Essas mudanças têm refletido no 

discurso pedagógico, pois não basta a aprendizagem entendida como mera 
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transmissão de conceitos. Um novo desafio é lançado, transformar as aulas 

num processo contínuo de promoção do conhecimento e geração de novos 

tipos de aprendizagens. 

Busca-se introduzir este recurso tecnológico atual e de uso crescente, 

como mais uma ferramenta que poderá auxiliar o processo ensino-

aprendizagem. Além de tornar as aulas mais dinâmicas e interessantes os 

recursos tecnológicos são um poderoso aliado em diversas disciplinas. A 

exemplo temos as simulações computacionais que possuem um grande apelo 

visual despertando a curiosidade e a vontade de aprender coisas novas. 

Propicia a visualização de características dos fenômenos físicos reais ou 

ideacionais e permite que o aprendiz modifique condições para melhor 

observação e análise.  

Acreditamos que as simulações computacionais são recursos 

pedagógicos valiosos que facilitam a aprendizagem e podem auxiliar a 

desmistificar a imagem da física no âmbito escolar, como uma disciplina difícil, 

que contém apenas fórmulas, um ramo da Matemática. Outro ponto que 

devemos salientar é familiaridade e o interesse desta geração atual de 

estudantes com aplicativos e atividades computacionais que geralmente fazem 

parte do cotidiano de muitos. 

Consideramos que o ensino da física não é uma tarefa muito fácil já que 

muitas vezes lida com conceitos altamente abstratos e situações que estão em 

nosso cotidiano, mas podem estar fora do alcance dos nossos sentidos. 

Mesmo que o professor tenha grande capacidade de explanação e desenho de 

figuras estáticas utilizando quadro e giz, determinados fenômenos que são 

dinâmicos terão dificuldade de ser compreendidos. Por isso: 

 

“É verdade que uma boa simulação pode comunicar melhor que 
imagens estáticas, ou mesmo do que uma sequência delas, ideias 
sobre movimentos e processos em geral. Nisso se fundamenta, 
basicamente, a decantada superioridade das representações 
computacionais àquelas contidas nos livros didáticos” (MEDEIROS e 
MEDEIROS, 2002, p. 81) 

 

O uso de simulações auxilia a analisar de forma mais dinâmica e clara 

os fenômenos estudados, além de contornar algumas dificuldades que 
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poderiam ser encontradas num experimento prático, como condições 

climáticas, precisão de alguns instrumentos e alguns experimentos podem ser 

perigosos, lentos ou muito rápidos.  

A simulação computacional, segundo Tavares [TAVARES, 2008], permite 

ao aprendiz estabelecer seu ritmo de aprendizagem. Ele poderá rever 

situações escolhendo um ritmo conveniente, pois quando se apresentam 

informações num ritmo acima da capacidade de absorção do aprendiz, ele 

simplesmente ignorará aquilo que se configurar como sobrecarga cognitiva. 

Também precisamos lembrar que a revolução tecnológica atual mudou o 

papel da escola e do professor como fonte de informação. 

 

“Já houve tempo em que o professor era a melhor fonte de 
informação da qual o estudante dispunha e, nesse caso, essa forma 
de ensino até poderia se justificar. No entanto, hoje, graças 
principalmente às tecnologias de informação e comunicação, o 
acesso ao conhecimento está mais diversificado. O papel da escola e 
do professor não é mais o mesmo. O conhecimento está disponível 
num maior número de nacionais (livros, revistas especializadas, 
jornais e outros), internacionais (traduzidos ou não) e na rede mundial 
de computadores. O professor, diante disso, não representa o recurso 
de mais fácil acesso” (OLIVEIRA et AL, 2009, p. 23) 

 

Dentre os vários aplicativos e programas optamos em utilizar uma 

simulação do PHET, um site do projeto da Universidade do Colorado, com a 

visão de melhorar o modo como a ciência é ensinada e aprendida. São 

disponibilizadas várias simulações nas áreas de ciências e matemática 

gratuitamente para qualquer interessado. Outra facilidade do PHET é que é 

possível fazer o download de todas as simulações (ou uma específica de 

interesse) para o computador e a simulação, executada no navegador de 

internet, não precisa de acesso à grande rede para ser executada. 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

 

Capítulo 3 

Materiais e métodos 

 

Neste capítulo apresentamos os passos seguidos para concepção e 

confecção do nosso produto. Apresentaremos as motivações e argumento para 

escolha do tema e o uso de simulação computacional, a linha mestra para 

elaboração dos roteiros para simulação, bem como o planejamento de 

aplicação das atividades. Também apresentamos a metodologia escolhida para 

análise e avaliação do produto. 

 

 

3.1 Escolha do tema e abordagem do produto  

 Entre vários conteúdos ministrados para o nono ano do ensino 

fundamental, escolhemos desenvolver um produto educacional voltado ao 

estudo de força e movimento, devido a importância de tal assunto para a 

sequência na aprendizagem da física no ensino médio, já que é a base da 

mecânica newtoniana, e também, pela forma como estes assuntos são tratados 

em sala por diversos professores e compreendidos por muitos alunos. 

 Podemos perceber que, mesmo o assunto estando ligado de forma 

direta ao dia-a-dia dos educandos, a forma de abordagem em sala de aula 

privilegiando o uso de fórmulas faz com que muitas vezes os estudantes não 

entendam ou passem a não gostar da disciplina, confundindo física com 

matemática. Apesar de pouca experiência no ensino de física para nono ano, 

observamos que alguns conceitos relacionados ao conteúdo eram assimilados 

de forma incorreta ou apresentavam lacunas conceituais. Percebemos que 

conceitos fundamentais sobre as leis gerais do movimento, enunciadas por 

Newton, são tratados como simples fórmulas. Os próprios livros didáticos para 

o nono ano, instrumentos que muitos professores se orientam, trazem em seus 

exercícios pouquíssimos ou nenhuma parte conceitual, privilegiando a 

aplicação de fórmulas. 



 

 

11 

 

 Uma das dificuldades apresentadas por alguns alunos é a respeito da 

Lei da Inércia onde um corpo na ausência de forças, permaneceria em 

movimento retilíneo uniforme já que em suas experiências cotidianas 

observavam que um corpo, ao ser lançado em piso liso, por exemplo, sempre 

para após algum tempo de movimento. Devemos ter em mente que a física 

newtoniana requer grande abstração quando considera um objeto na ausência 

da força de atrito, que é um dado presente em nosso cotidiano. Outra grande 

dificuldade é considerar aceleração como velocidade. Acreditam que 

aceleração e velocidade são sinônimos. Sempre ouvem falar em acelerar o 

carro, ou seja, aumentar sua velocidade. Não conseguem, por si só e apenas 

com exemplos no quadro, compreender a relação correta entre essas duas 

grandezas vetoriais. 

 Quando o próprio aluno se torna ativo no processo ensino-aprendizagem 

através de observações e interação ele consegue ancorar o novo 

conhecimento com mais facilidade em sua estrutura cognitiva, chegando a 

conclusões aceitas atualmente pela comunidade científica e não apenas 

recebe de forma passiva o que o professor diz. 

 O uso das tecnologias de comunicação e informação no sistema de 

ensino tem sido cada vez mais constante no discurso pedagógico. Os recursos 

tecnológicos podem se tornar ferramentas valiosas a fim de facilitar a 

aprendizagem.  

 Além de tornar as aulas mais dinâmicas e interessantes os recursos 

tecnológicos são um poderoso aliado em diversas disciplinas. A exemplo, 

temos as simulações computacionais que possuem um grande apelo visual 

despertando a curiosidade e a vontade de aprender coisas novas. Propicia a 

visualização de características dos fenômenos físicos reais ou ideacionais e 

permite que o aprendiz modifique condições para melhor observação e análise. 

 Os alunos já possuem uma concepção empírica apoiada na observação 

dos fenômenos que acontecem a sua volta e grande parte destes conceitos se 

identificam com concepções aristotélicas. Podemos utilizar das animações 

interativas para fazer a ponte cognitiva entre as concepções espontâneas 
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aristotélicas e a física newtoniana passando aos poucos de um modelo para o 

outro facilitando a compreensão do modelo aceito pela comunidade científica. 

Objetivando promover a aprendizagem significativa de física básica e 

valorizar os conceitos físicos tendo a fórmula como uma forma de expressar 

este conhecimento através da linguagem matemática é que escolhemos este 

tema e o uso de simulações computacionais como forma de melhorar a 

compreensão e assimilação de diversos assuntos inerentes ao tema força e 

movimento. 

 Na próxima seção apresentaremos a metodologia empregada para 

construção do produto, definindo as atividades e procedimentos a serem feitos 

durante a aplicação. 

 

 

3.2 Elaboração dos roteiros de atividade e manual de aplicação 

Após a observação e análise de alguns materiais que traziam a 

simulação computacional e sua aplicação como pontos de estudo, foi planejada 

uma proposta de intervenção didática motivadora onde os alunos pudessem 

participar mais ativamente da aula interagindo com a simulação computacional 

e colegas de sala. Nesta proposta, o professor tem o papel de mediador entre 

conteúdos aceitos atualmente pela comunidade científica e os trazidos pelos 

alunos, a fim de fazer a transposição de crenças errôneas para verdades 

científicas.  

 Nosso produto consiste de uma sequência didática através de roteiros 

de atividades a serem executadas com observações a partir da simulação. Os 

roteiros de atividades foram elaborados a partir dos objetivos propostos para o 

9ºano sobre o assunto de força e movimento. Escolhemos a simulação “Força 

e Movimento: noções básicas” do PHET. Esta simulação contém quatro 

ambientes (Figura 3 do Anexo 2). O ambiente 1 é o “Cabo de guerra” (Figura 4 

do Anexo 2), que aborda o conceito de força resultante a partir da simulação de 

uma brincadeira frequente entre as crianças, que faz com que a discussão 

tenha significado. O ambiente 2 é o “Movimento” (Figura 5 do Anexo 2), que 

mostra, em linhas gerais a relação entre força aplicada, massa e velocidade, ou 
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seja, a segunda lei de Newton. É utilizado o movimento de objetos sobre um 

skate, que, embora não seja uma atividade realizada por um número grande 

crianças, é conhecido pela grande maioria. Novamente, a discussão é feita em 

um universo representativo para as crianças. O ambiente 3 aborda o “Atrito” 

(Figura 6 do Anexo 2). Neste ambiente, é possível simular o efeito do atrito no 

movimento com muitos parâmetros a serem manipulados, como tipo de piso, 

por exemplo. Por fim, no ambiente 4 temos o “Laboratório de aceleração” 

(Figura 7 do Anexo 2) onde é apresentado um novo dado, a aceleração.  

 Observamos cada ambiente da simulação e um a um elaboramos um 

roteiro de atividades para cada ambiente com objetivos distintos, que levassem 

o aluno a reflexões e/ou conclusões. Os roteiros contêm perguntas a serem 

respondidas antes e após a simulação.Dentro dos roteiros disponibilizamos 

notas explicativas com alguns conceitos ou explicações para auxiliar na 

elucidação das tarefas. Foram propostas questões, que trouxessem 

“inquietação”, reflexão, discussão e entendimento de conceitos, que 

possivelmente muitos alunos não haviam parado para analisar ou que nunca 

pensaram. A partir dessas questões e discussões passar paulatinamente de um 

modelo alternativo para outro aceito pela comunidade científica nos dias de 

hoje. 

 Para aplicação do produto escolhemos duas abordagens. Na primeira 

abordagem os alunos realizam a simulação. Ela foi pensada para escolas que 

disponibilizassem de um bom laboratório de informática. Na segunda 

abordagem, a simulação é feita pelo professor e projetada por um projetor 

multimídia, mais adequada a escolas que não dispõem de laboratório de 

informática, porém o projetor multimídia que é um recurso mais fácil de se 

encontrar disponível nas escolas. Esta escolha metodológica se justifica pelo 

fato de que nem todas as escolas públicas possuem um laboratório de 

informática e, além disto, muitas escolas que tem computadores, mas estes 

estão desatualizados e não possuem um corpo técnico que possa auxiliar o 

professor fazer as simulações funcionarem.  

 Além dos roteiros para os alunos criamos um “manual de aplicação” para 

os professores. Para elaboração deste manual, fizemos um tutorial para a 
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simulação, explicando detalhadamente cada ambiente, cada funcionalidade e 

como se manipula cada parâmetro da simulação. O manual de aplicação 

também apresenta todos os roteiros com sugestões de abordagens e 

discussões que podem ser realizadas durante a aplicação do produto. 

 

 

3.3 Planejamento para aplicação do produto 

 A aplicação do produto foi planejada dentro do contexto da sala de aula 

atualmente. Ou seja, dentro de um contexto de poucas aulas semanais, 

considerando a existência de recursos computacionais (através de laboratórios 

didáticos de informática) e de multimídia (através de salas de projeção 

equipadas com “data show”).   

 O uso do produto pode ser realizado em, pelo menos, 10 aulas de 

50min. O número de encontros pode variar conforme se tenha aulas 

sequenciais ou não, ou seja, alguns encontros aconteceram em duas aulas 

seguidas e outros em uma aula, de acordo com o horário da aula de Ciências 

nas turmas. O trabalho é iniciado dividindo-se a turma em pequenos grupos 

(duplas ou trios, no máximo). 

A sequência de aplicação do produto é dividida em 5 etapas. A primeira 

etapa consiste na execução das atividades relativas ao ambiente 1 e 2 

(Roteiros 1 e 2 do Apêndice 1). Basicamente, os grupos seguem as instruções 

do roteiro para realizar a simulação com medição do professor em caso de 

dúvidas. Os grupos observam a simulação e respondem as questões do 

roteiro.  

 A segunda etapa é voltada a sistematização dos conceitos abordados 

nos ambientes 1 e 2. Para tanto, o professor retoma as perguntas do roteiro e, 

com a ajuda da simulação, vai conduzindo a discussão para que a 

compreensão cientificamente aceita para os fenômenos abordados nos 

ambientes 1 e 2. 

 A terceira etapa consiste na realização das atividades dos ambientes 3 e 

4 (Roteiros 3 e 4 do Apêndice 1), seguindo a mesma dinâmica da primeira 
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etapa. Na quarta etapa, realiza-se a sistematização da aprendizagem seguindo 

a dinâmica da segunda etapa, agora para os ambientes 3 e 4.  

 A quinta e última etapa é devotada a realização de exercícios para 

avaliação de aprendizagem dos alunos. Aplica-se, então, a lista de exercícios 

do produto, apresentada ao final do Apêndice 1. 

 Conforme já descrito, temos duas abordagens possíveis para a 

execução destas etapas, a saber, (A) a abordagem em que os alunos realizam 

as simulações utilizando o laboratório de informática, e (B) em que as 

simulações são realizadas pelo professor e os alunos acompanham a 

realização da mesma através de um projetor multimídia para responder as 

perguntas do roteiro. 

 Na abordagem (A), onde os alunos realizam as atividades dos roteiros 

diretamente na simulação usa-se o Roteiro 1-A e 2-A, do Apêndice 1. Neste 

caso, o local adequado para aplicação do produto é um laboratório de 

informática onde, se possível, tenhamos uma máquina por grupo. Recomenda-

se a instalação da simulação nos computadores e, se possível, deixá-la 

disponível na tela a fim de otimizar o tempo da aula. Ressalta-se, que o 

simulador PHET permite que seja instalado todas as simulações e estas 

funcionam mesmo sem internet, bastando para isto o computador ter a versão 

java compatível com a simulação. Após esta organização do ambiente, no 

primeiro encontro com os alunos, entrega-se os roteiros de atividades relativos 

a cada etapa descrita acima, respectivamente, para serem executados pelos 

alunos. Não é disponibilizado nenhum material instrucional de uso da 

simulação além dos comandos contidos nos roteiros de atividades. A ideia é 

que a interatividade estimule os alunos a descobrirem a dependência dos 

parâmetros importantes. Maiores dificuldades de execução poderão ser 

superadas com a mediação do professor durante a realização das atividades. A 

quinta etapa pode ser realizada tanto no laboratório de informática, quando na 

sala de aula. Como deseja-se que os alunos respondam individualmente, 

acredita-se que o melhor local para realização da quinta etapa seja a sala de 

aula.  
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Já na abordagem (B), onde o professor realiza a simulação projetando-a, 

usa-se os roteiros de atividade 1-B e 2-B, que difere dos anteriores somente no 

que se refere aos comandos de realização da simulação. Nos roteiros da 

abordagem (B) encontram-se, basicamente, as perguntas a serem 

respondidas. A atividade, como é executada através da projeção, pode ser 

realizada na sala de aula, em salas de projeção ou em laboratórios de 

informática equipados com projetores. Neste caso, os alunos podem repetir a 

simulação feita pelo professor. As etapas seguem conforme descrito acima. 

 

 

3.4 Avaliação do produto 

Optamos por avaliar o produto em três frentes: avaliação das respostas 

dadas aos roteiros de atividades respondidos e da verificação da 

aprendizagem, através da metodologia de análise do conteúdo; a avaliação da 

metodologia através de um questionário respondido pelos alunos e, por fim, 

através de uma entrevista com a colega que aplicou o produto em suas turmas. 

Para avaliar as respostas dadas aos roteiros de atividade e à verificação 

de aprendizagem, utilizamos o método de análise do conteúdo [BRADIN 1977]. 

A análise do conteúdo baseia-se em encontrar no texto analisado, trechos, ou 

categorias, estabelecidas previamente ou não, que ajudam o pesquisador a 

concluir sobre o tema de pesquisa a partir de uma análise qualitativa e 

quantitativa desta categorização. Amplamente utilizada na pesquisa em ensino 

e educação: 

 

“A abordagem de análise de conteúdo tem por finalidade, a partir de 
um conjunto de técnicas parciais, mas complementares, explicar e 
sistematizar o conteúdo da mensagem e o significado desse 
conteúdo, por meio de deduções lógicas e justificadas, tendo como 
referência sua origem (quem emitiu) e o contexto da mensagem ou os 
efeitos dessa mensagem” [ OLIVEIRA, 2003]. 

 

Primeiramente, os roteiros respondidos pelos alunos foram recolhidos e 

separados em dois grandes grupos: (a) roteiros respondidos por alunos que 

realizaram a simulação e (b) roteiros respondidos por alunos que 

acompanharam a simulação feita pelo professor através do projetor multimídia. 
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Isto nos permitiu avaliar a diferença de desempenho do produto aplicado 

nestas duas abordagens. 

 Após uma leitura dos roteiros, estabelecemos as categorias a serem 

analisadas para cada pergunta do questionário. Estas categorias variaram 

entre preestabelecidas (“Resposta aceita – ou não aceita – cientificamente”, 

“Presença de concepções alternativas”, etc.) e categorias que apareceram 

durante a leitura. Utilizamos gráficos, com análise da distribuição de 

frequências dos dados coletados, e as próprias respostas dadas pelos alunos 

para fundamentar a interpretação dos resultados. 

 A avaliação qualitativa foi feita considerando a transposição de 

concepções empíricas para concepções aceitas atualmente pela comunidade 

científica valorizando o processo cognitivo do aluno considerando o “erro” como 

parte importante desse processo. Para isso, foi dado ênfase a respostas não 

aceitáveis cientificamente ou insatisfatórias, a fim de tentarmos compreender 

esta construção cognitiva, deixando de lado a dicotomia quantidade/qualidade. 

Segundo Oliveira et al [OLIVEIRA ET AL, 2003], o interesse deste tipo de 

análise não está na simples descrição dos conteúdos, mesmo que esta seja a 

primeira etapa necessária, para se chegar à interpretação, mas em como os 

dados poderão contribuir para a construção do conhecimento após serem 

tratados. 

 Para avaliar a metodologia sob a ótica dos agentes usuários do produto, 

aplicamos o questionário mostrado no Apêndice 3 aos alunos das turmas 

envolvidas. Procedemos a análise do questionário seguindo, também, o 

método de análise de conteúdo. O olhar do professor colaborador sobre a 

metodologia, buscamos apreender a partir de uma entrevista com a professora 

que colaborou com nosso estudo aplicando o produto em suas turmas da 

Escola 2, através das questões colocadas no Apêndice 4.  

No apêndice 4 apresentamos a entrevista feita com a professora 

colaboradora. Com podemos ver em suas repostas, ela, que nunca havia 

trabalhado com simulação, avaliou positivamente o uso de nosso produto. Ao 

ser questionado sobre as facilidades do uso da simulação classificou o uso 

como sendo um recurso visual que facilita a aprendizagem tornando o 
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processo ensino-aprendizagem construtivo e participativo. Desta forma, o 

produto foi aprovado pela colega que o utilizou. 

No próximo capítulo, apresentaremos os resultados da aplicação do 

produto. 
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Capítulo 4 

Resultados e discussões 

 

O produto resultante encontra-se no Anexo 1. São dois conjuntos de 

roteiros voltados ao aluno e um manual para o professor que contém os 

roteiros com respostas esperadas e sugestões de discussões além de um 

tutorial para uso da simulação. 

 O primeiro conjunto de roteiros (roteiros 1-A a 4-A do Apêndice 1) 

contém a sequências de atividades a serem desenvolvidas na abordagem (A) 

onde os alunos interagem diretamente com a simulação. Foram desenvolvidas 

questões com comandos para realização da simulação e perguntas a serem 

respondia após a realização da simulação.  

 O segundo conjunto (roteiros 1-B a 4-B) apóia a abordagem (B), onde a 

simulação é feita pelo professor e projetada por um projetor multimídia. Neste 

caso os roteiros contêm apenas perguntas direcionadas aos alunos, pois o 

professor é o responsável pelos comandos na simulação. 

 A simulação utilizada tem quatro ambientes de aprendizagem, sendo 

assim, em cada conjunto, foi desenvolvido quatro roteiros de atividades de 

acordo com o tema e objetivos do ambiente. Cada roteiro foi desenvolvido 

buscando a reflexão, a descoberta e a interação aluno/aluno e aluno/professor. 

 Nas próximas seções descreveremos a análise da aplicação do produto. 

 

 

4.1 Local de aplicação  

 Considerando o mestrado profissional uma forma de melhorar a prática 

educativa e consciente da contribuição e importância da atividade 

desenvolvida, aplicamos o produto em duas escolas públicas nas quais 

lecionamos. Uma delas (Escola 1) pertence a rede municipal da cidade de 

Volta Redonda - RJ. A segunda (Escola 2) pertence a rede municipal da cidade 

de Barra Mansa - RJ. O produto foi aplicado nas turmas de 9o ano do Escola 1, 
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nas turmas em que a pesquisadora é responsável, nas turmas de 9o ano da 

Escola 2, em que uma colega (Professora P) é responsável.  

 A Escola 1 dispõe de um amplo laboratório de informática que foi 

disponibilizado cordialmente pela direção e equipe pedagógica assim que foi 

apresentada a proposta de aplicação de nosso produto em turmas de 9ºano da 

instituição. O laboratório de informática é frequentemente utilizado pelos 

alunos, dispõe de internet e professor responsável. A Escola 2 também dispõe 

de laboratório de informática, mas pouco utilizado e sem responsável pela sala. 

O sistema operacional disponível é o Linux Educacional, os computadores não 

têm acesso à internet o que desestimula alguns professores a utilizarem já que 

o Linux Educacional dispõe de poucos softwares educacionais instalados. 

 As direções das duas escolas receberam o projeto com apoio irrestrito, 

certos de que o produto poderia contribuir com o aprendizado dos alunos. 

Sendo assim, no mês de março de 2015 demos início a aplicação de nosso 

produto com seis turmas de 9ºano, sendo três da Escola 1 e três da Escola 2. 

 Optamos em utilizar o laboratório de informática das duas escolas, mas 

cada um de uma forma. Na Escola 1, pelo espaço físico e o laboratório ter 

constante manutenção, escolhemos utilizar a interação direta dos alunos com 

as máquinas, ou seja, os alunos interagiram diretamente com a simulação 

através dos computadores. Na escola 2, pelo fato do laboratório dispor de um 

projetor multimídia, lousa e carteiras num só ambiente, escolhemos por aplicar 

a segunda abordagem, com o professor manipulando a simulação. 

 

 

4.2 Relato dos encontros 

 Nesta seção descreveremos os encontros realizados na Escola 1 e 

Escola 2. Relatamos um resumo dos encontros de todas as turmas em cada 

escola. Destacamos alguns acontecimentos relevantes para compreensão da 

aplicação de nosso produto. Quando foi necessário destacar uma turma, 

utilizamos os termos T1, T2 e T3. 
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4.2.1 Encontros realizados na Escola 1 

 Na Escola 1, em que utilizamos a abordagem A – alunos executando as 

simulações, foram necessários sete encontros, totalizando 10 tempos de 50 

min. 

 

A) Primeiro Encontro (2 tempos de 50 min seguidos) 

 

 O encontro aconteceu no Laboratório de Informática da escola. O 

laboratório é amplo e dispunha de 12 computadores, projetor multimídia além 

de uma lousa. Ao chegarem no laboratório os alunos encontraram a simulação 

disponível nos computadores a fim de otimizar o tempo da aula. Isto foi 

possível devido ao apoio técnico que a Escola 1 dispõe para o laboratório de 

informática. Sentaram em duplas e/ou trios e apresentamos a proposta de 

atividade a ser desenvolvidas nas aulas seguintes para o entendimento de 

alguns conceitos de física necessários para o bimestre foi apresentado.  

 Neste primeiro encontro, os alunos responderam aos roteiros dos 

ambientes 1 e 2 (Apêndice 1) da simulação Força e Movimento: Noções 

básicas. Foi solicitado que respondessem calmamente e que, a princípio, não 

teria certo e errado entre as questões, que não haveriam punições ou censuras 

a respostas imprecisas ou erradas. Utilizamos esta “estratégia” para que 

pudéssemos encontrar respostas completas nas questões e não apenas “sim” 

e “não” e também para verificarmos a ocorrência de concepções alternativas 

com respeito aos conceitos estudados. Foi alertado que, para responder as 

questões, não seria necessário terem estudado o assunto antes. Buscou-se 

deixar claro que estávamos ali para dar o suporte necessário. Assim ficaram 

mais à vontade para a realização da tarefa. A aula transcorreu tranquilamente, 

não apresentaram maiores dúvidas. Auxiliamos alguns alunos interpretando 

questões e a colocar no papel algumas de suas ideias. Os alunos não tiveram 

acesso a nenhum material instrucional sobre a simulação. Interagiram com ela 

utilizando conhecimentos que já traziam sobre informática adquiridos 

principalmente em jogos. O tempo utilizado para a realização dos dois 

ambientes foi de dois tempos de cinquenta minutos, apenas para responder ao 
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questionário, pois além de responder os alunos tiveram curiosidade de fazer 

outras tentativas que não constavam no roteiro da aula. Não tiveram 

dificuldades quanto a manipulação das variáveis da simulação. 

 

B) Segundo Encontro (2 tempos de 50min seguidos) 

 

 O objetivo deste encontro foi o de proporcionar ao aluno um momento de 

discussão e reflexão onde externalizaram suas ideias, explicaram e justificaram 

suas respostas a respeito dos pontos salientados pelo professor nos ambientes 

1 e 2, e puderam confrontar suas concepções com as aceitas atualmente pela 

comunidade científica.  

  Conforme apontado no Manual do Professor (Apêndice 2), os 

estudantes deveriam concluir que a força resultante é o resultado da soma das 

forças atuantes, observar que a força aplicada sobre um objeto pode fazer com 

que ele se mova, interpretar o movimento de um objeto com força resultante 

zero e perceber para força resultante nula, se não há resistência, o objeto se 

move infinitamente, obedecendo à Lei da Inércia de Newton. Esta interação 

entre professor, aluno e conhecimento foi relevante para a construção da 

aprendizagem significativa, pois segundo Moreira [MOREIRA, 2012] a 

aprendizagem significativa depende da captação de significados que envolvem 

um intercâmbio, uma negociação de significados, que depende essencialmente 

da linguagem. Neste processo o professor atuou como mediador do 

conhecimento.  

 Sair da rotina de sala de aula muitas vezes baseada em aulas 

expositivas, cópia de conteúdo, exemplos e exercícios, requer “vontade” de 

ambos participantes do processo. Duas alunas, posteriormente a discussão, 

declararam que foi legal, mas que prefeririam que tudo fosse feito em sua sala 

de aula e não no laboratório de informática, pois na sala elas tinham o seu 

lugar, sua cadeira. Admitiram a contribuição que a simulação trouxe, mas não 

queriam sair da posição de meras receptoras. Percebemos que os alunos 

precisaram sair da zona de conforto, sendo exigido um papel mais ativo. 
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Porém, a maioria dos alunos mostrou boa receptividade ao produto 

educacional aqui apresentado.  

 Durante o encontro percebemos uma diferença na participação entre as 

turmas. Algumas foram mais participativas, declararam suas ideias com 

facilidade e quiseram se posicionar, já em outras turmas dois grupinhos 

preferiram não se envolver, ficaram mais reservados mesmo depois de várias 

tentativas em envolvê-los na atividade. Tentamos fazer com que participassem 

sem muito êxito. Apesar das diferenças acredito que todas alcançaram os 

objetivos.  

 Julgamos, até aqui, o roteiro dos ambientes 1 e 2 potencialmente 

significativo pois através da discussão e atividades posteriores percebemos a 

compreensão e captação de significados aceitos no contexto da matéria por 

grande parte dos alunos. 

 

C) Terceiro Encontro (1 tempo de 50 mim) 

  

Aconteceu de forma tranquila ocupando uma aula em cada turma. Como 

já conheciam a simulação não tinham dúvidas ao interagir com ela, 

observamos por parte de certos alunos uma necessidade de utilizar um 

linguajar mais apropriado em suas justificativas. Um aluno me perguntou: 

Professora, como se chama mesmo, quando o chão tem ondulação? Ru, ru o 

que mesmo?” Respondi “Rugosidade”. Ele: “É, é isso mesmo!”. 

Este encontro aconteceu em apenas uma aula de 50 min. Responderam 

apenas ao ambiente 3, atrito (Roteiro 3-A). 

Uma turma, das três que fizeram parte da aplicação nesta escola, teve 

dificuldades em responder ao questionário dos ambientes 1 e 2. Não 

entendiam muito bem as perguntas, deixavam em branco ou respondiam de 

qualquer forma. Alguns não tinham interesse em nos solicitar ajuda e outros 

não solicitaram talvez por vergonha, o que não acredito que foi o caso. Como 

esta turma tem grandes dificuldades em todas as disciplinas, é alvo de 

reclamação de vários professores e durante as atividades no laboratório 

tiveram alguns problemas de interpretação das questões, resolvemos mudar a 
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estratégia a partir do terceiro encontro. Resolvemos utilizar o projetor 

multimídia onde o professor (pesquisadora) foi lendo e realizando os comandos 

solicitados no roteiro e os alunos, nos computadores, tinham a opção de 

refazer o comando ou só responder a questão. Foram necessários dois tempos 

de aula, cada um com 50min, levando em conta o tempo de deslocamento e 

acomodação no laboratório. As duas aulas não foram seguidas, uma antes do 

recreio e outra depois. Antes do recreio eles fizeram tranquilamente até a 

questão 4. Ao voltarem, bem mais agitados, demos continuidade e 

conseguiram fazer até a 9. Daí para frente não conseguimos mais pela falta de 

concentração de alguns alunos que começaram a levantar do lugar e houve 

desgaste, com o professor que precisou chamar a atenção de um e de outro. 

Foi dado todo o suporte necessário ajudando muitos individualmente, nas 

duplas. Talvez se conseguíssemos fazer com grupos menores renderia mais. 

Percebemos, ao realizar algumas questões, que a maioria entendeu o 

que tinha por objetivo na aula. 

 

D) Quarto Encontro (1 tempo de 50 min) 

 

 No quarto encontro eles puderam interagir com o quarto ambiente da 

simulação “Laboratório de aceleração” e responderam as questões do roteiro 

de atividades (Apêndice 1). Neste ambiente o objetivo era conhecer o conceito 

de aceleração, compreender a relação entre velocidade e aceleração e 

perceber que a aceleração é proporcional à força. Todos as turmas 

responderam ao questionário e não chegou até a nós nenhuma dúvida de 

entendimento das questões. 

 A turma T2, depois da mudança de estratégia, se tornou mais envolvida, 

participativa na resolução das questões. O número de questões em branco 

diminuiu e não precisei interromper a aula por indisciplina. 

 Nas demais turmas tudo ocorreu como o esperado. Foi utilizada uma 

aula para o desenvolvimento deste ambiente. 
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E) Quinto Encontro (2 tempos de 50 min seguidos) 

 

 O quinto encontro teve 2 aulas, de 50 min de duração onde ocorreu a 

sistematização do conteúdo dos ambientes 3 e 4, atrito e aceleração. A 

discussão foi muito boa e acreditamos que conseguiram assimilar bem os 

conceitos que deveriam ser adquiridos. Houve participação de quase todos e 

não houve nenhum problema de indisciplina. Precisamos ter consciência que 

aula interativa, com alunos participantes e atuantes no processo ensino-

aprendizagem, não é uma aula estática, onde há um monólogo em que só o 

professor fala, mas uma aula onde tem interação aluno x alunos e aluno x 

professor, onde há conversas, barulho em prol de algo maior, a aprendizagem 

significativa. 

 Ao final da discussão, quando foi colocada na lousa a fórmula da 

aceleração, uma aluna disse: “Ah!! Agora entendi o que é essa fórmula!”. Ela já 

tinha visto a fórmula antes, mas não havia entendido o significado. Perceberam 

a relação entre velocidade e aceleração pois a simulação deixa bem claro. 

 No ambiente 3, onde foi trabalhado o atrito, concluíram que a força de 

atrito é contrária ao movimento. Um aluno disse o seguinte: “O atrito nunca 

está a nosso favor, ué!. O atrito num vai ajudar agente não!”. Após esta fala 

indagamos: O atrito só atrapalha ou ele pode ajudar em algum momento? 

Alguns, como o esperado, acreditavam que o atrito só atrapalhava mas com o 

auxílio de outros colegas e o professor(pesquisador) conseguiram perceber 

que o atrito também é muito útil e pode ser usado a nosso favor em vários 

momentos do nosso cotidiano. Para andarmos, para parar um corpo em 

movimento, um skate, por exemplo, frear uma bicicleta. Facilmente também 

concluíram que para haver movimento é necessário vencer a força de atrito 

estático, no caso dos blocos da simulação. 

 

F) Sexto Encontro (1 tempo de 50 min) 

  

Depois de toda a discussão dos conteúdos pertinentes ao trabalho 

desenvolvido foram propostos exercícios de fixação do conteúdo. A realização 
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dos exercícios aconteceu em sala de aula e utilizaram o livro didático, de 

ciências, que a escola disponibilizava para a série. Todas as tarefas e 

correções foram feitas relembrando ambientes da simulação. Fizeram os 

exercícios e corrigimos em uma de 50min. Através desses exercícios pudemos 

observar quanta ajuda e de que tipo ainda necessitavam para transformar erros 

em situações de aprendizagem. 

 

G) Sétimo Encontro: (1 tempo de 50 min) 

 

 O sétimo encontro teve duração de uma aula de 50min onde foi aplicado 

um teste de verificação da aprendizagem. O instrumento de avaliação, 

mostrado no Apêndice 5 era composto por 13 questões das quais três eram 

discursivas e o restante objetiva. O teste foi feito individualmente, por aluno, em 

cada turma. 

 

 

4.2.2 Encontros realizados na Escola 2 

 Nos encontros da Escola 2 o produto foi aplicado em três turmas do 9o 

ano. As turmas eram de uma professora regente, colaboradora do projeto. O 

produto foi aplicado pela professora pesquisadora em duas turmas, sempre 

com o acompanhamento da professora regente, que aplicou o produto em uma 

turma de forma independente. Portanto, os relatos apresentados nesta seção 

dizem respeito apenas aos encontros que a pesquisadora aplicou o produto. As 

impressões da aplicação feita pela professora regente veremos na análise da 

entrevista da mesma. Como já mencionado, aplicamos a abordagem B na 

Escola 2, com os Roteiros 1-B a 4-B (Apêndice 1). 

 

A) Primeiro Encontro (2 tempos de 50 min) 

 

Os encontros aconteceram no laboratório de informática da escola. 

Escolhemos este local devido à facilidade que o ambiente nos proporcionaria. 

Ali tínhamos lousa, mesas e não precisaríamos deslocar equipamentos de sala 
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em sala. Apesar de ocorrer no laboratório, os alunos não manipularam as 

simulações durante as repostas aos roteiros. Ao chegarem à sala 

apresentamos à proposta metodológica que seria ministrada por nós. Os 

alunos encontraram a simulação disponível projetada na lousa. Foi pedido para 

que sentassem em duplas ou trios, pois faríamos uma atividade onde 

aprenderíamos alguns conceitos físicos necessários para o bimestre.  

Este foi o primeiro contato da turma com a física, já que anteriormente 

eles estudaram apenas a parte de química na disciplina de ciências. Assim, 

apresentamos o objeto de estudo da física e qual seria nosso foco naquelas 

aulas. Demos início a realização do roteiro de atividades pedindo para que 

colocassem tudo que observassem de modo que posteriormente pudéssemos 

entender o que queriam dizer nas questões. Deixamos claro que daríamos todo 

o suporte necessário e que nenhum conhecimento formal desta disciplina seria 

necessário para responder as questões. Deveriam responder com 

conhecimentos que adquiriram ao longo de suas vidas e mediante as 

observações. 

Foi trabalhado o ambiente 1, cabo de guerra, cujo os objetivos eram 

observar que a força aplicada sobre um objeto pode fazer com que ele se 

mova, concluir que a força resultante é o resultado da soma das forças 

atuantes e interpretar o movimento de um objeto com força resultante zero. 

Fizeram também todo o ambiente 2, porém sem a discussão e reflexão sobre 

os objetivos deste ambiente. O encontro teve duração de duas aulas de 50min. 

Neste tempo está incluído o deslocamento até ao laboratório. 

As turmas foram participativas, interessadas e se envolveram no 

desenvolvimento das questões. Em princípio ficaram receosos devido ao 

conteúdo ser novo para eles, mas ao desenvolver da aula e das questões 

começaram a interagir entre si e conosco. Um aluno disse “ Nossa! Física é 

fácil!”, pois muitas coisas no qual era questionado fazia parte de sua realidade, 

do seu cotidiano. Não tivemos problemas com indisciplinas. Fiz algumas 

interferências pois a cada vez que executava a parte dirigida ao professor e lia 

a pergunta com eles as respostas eram anunciadas e muitas vezes 

comentadas entre eles sempre mediadas por nós frisando pontos importantes 
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da questão. Sendo assim, ao final deste ambiente, discutimos amplamente o 

assunto abordado onde concluíram que a força resultante é a soma das forças 

atuantes, que essas forças são representadas por números inteiros, qual a 

força resultante quando as forças têm direção e sentidos iguais ou opostos e 

que quando a força resultante é zero não temos movimento do objeto. Foi 

utilizada a lousa como suporte para as informações dadas pelos alunos e pelos 

questionamentos que nós mesmos propúnhamos. 

 

B) Segundo Encontro (2 tempos de 50 min) 

 

O segundo encontro teve duração de duas aulas de 50min. Na primeira 

aula foi discutido e sistematizado o conceito abordado pelo segundo ambiente 

da simulação, “Movimento”, e na segunda aula foram realizadas as questões 

do roteiro referente ao ambiente 3, “Atrito”. 

No ambiente 2 o objetivo era perceber que após aplicarmos uma força 

se não há resistência o objeto se move infinitamente obedecendo à Lei da 

Inércia de Newton. Houve alguns questionamentos sobre o movimento. 

Questionaram o porquê de no dia a dia não acontecer de empurrarmos um 

objeto e ele se mover em linha reta com velocidade constante. O fato gerador 

do questionamento foi o um boneco empurrar uma menina no skate e ela 

nunca parar, sua velocidade aumenta e depois se torna constante ao contrário 

do que esperavam. Isto foi observado na realização do ambiente 2 da 

simulação. Discutiram entre eles. Uns concordavam com a simulação, mas não 

sabiam justificar o porquê, outros diziam que era a roda do skate que 

proporcionou todo o deslize, outros justificaram dizendo que a menina podia 

estar em um morro e que se assim estivesse ela não pararia e muitos não 

concordaram. Ao discutirem, fomos levando-os a refletir o porquê, na rua, um 

skate para. Uns disseram que as pedrinhas da rua fazem parar, outros 

disseram que são os buracos e assim foi. Mas no fim lemos a nota que o 

questionário traz sobre a Lei da Inércia onde deixa bem claro que isso só 

acontece na ausência de forças. Salientamos que os empecilhos citados por 

eles é uma força de resistência, ou seja, que tenta impedir o movimento o 
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“atrito”. Demos vários exemplos de onde poderíamos observar a Lei da Inércia. 

Um dos exemplos foi o da importância do cinto de segurança que nos protege 

na hora de um acidente. Refletimos sobre o que acontece com o corpo de uma 

pessoa na hora do impacto da batida, o ricochetear do corpo. Foi muito 

interessante pois conseguiram compreender a lei da Inércia e a partir deste 

conceito o assunto “atrito” começou a ser introduzido.  

 

C) Terceiro Encontro (2 tempos de 50 min) 

 

Primeiramente foi entregue o roteiro de atividades do ambiente quatro 

para ser executado. Após a execução da atividade discutimos as questões 

trabalhadas salientando pontos considerados importantes para compreensão 

do conceito abordado. Foi discutido os “benefícios” do atrito já que na 

simulação os alunos o perceberam como “vilão” impedindo o movimento dos 

objetos. Mostramos exemplos da importância do atrito no caminhar, na 

frenagem. Neste ambiente discutimos sobre a força de atrito. Teve duração de 

2 aulas de 50min. Ao final do terceiro encontro foi entregue exercícios, sobre os 

assuntos estudados nos quatro ambientes da simulação, para serem realizados 

em casa. 

 

D) Quarto Encontro (1 tempo de 50min) 

 

Neste encontro fizemos a correção dos exercícios realizados utilizando a 

simulação como apoio. Alguns exercícios, que não conseguiram realizar em 

casa, fizemos no quadro. Durante a correção pudemos sanar dúvidas que 

ainda existiam e refletir ideias errôneas que ainda persistiam. 

 

E) Quinto Encontro (1 tempo de 50min) 

 

Neste último encontro realizaram um teste de verificação da 

aprendizagem (Apêndice 5) além de avaliar a metodologia utilizada através de 

um questionário(Apêndice 3). 
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4.3 Análise do uso do produto 

 

4.3.1 Avaliação das respostas aos roteiros  

Apresentamos nesta seção a avaliação da aplicação do produto. A 

análise está estruturada da seguinte forma: para cada ambiente, reproduzimos 

a questão respondida pelos alunos, apresentamos os resultados e fazemos 

uma discussão sobre os principais pontos observados. Omitimos as questões 

que não exigiam repostas, apenas a verificação através da simulação. 

As questões apresentadas foram respondidas em duplas ou trios sem a 

interferência direta do professor. Neste momento a interação maior se deu 

entre alunos e entre alunos e simulação. Nos posicionamos de forma a facilitar 

e mediar a atividade sem muita interferência, mas cuidando para que não 

adquirissem conceitos equivocados ou reforçasse algum conhecimento prévio 

que não fosse aceito cientificamente. Não foi apresentado previamente 

nenhuma explicação ou esclarecimento do conteúdo de força e movimento. 

Responderam utilizando apenas conhecimentos adquiridos no cotidiano de 

cada um, ou seja, seus conhecimentos prévios. 

Foram analisados em torno de 59 questionários, variando um pouco 

devido a falta dos alunos, já que as atividades dos roteiros foram realizadas em 

dois dias distintos. Tivemos, então, cerca de 120 alunos participando da 

aplicação do produto. São apresentados dados de dois tipos de aula, uma no 

qual os alunos interagiam diretamente com a simulação e outra em que esta 

mediação entre a simulação e o aluno foi feita pelo professor(pesquisador) 

através do projetor multimídia. 

 

A) Análise das questões do Ambiente 1: Cabo de Guerra da 

simulação 

 

 Neste ambiente da simulação apenas 59 questionários foram 

analisados. Os restantes não estavam presentes no encontro em que 

respondemos a este ambiente. Apresentamos de forma separada os 

resultados. 
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QUESTÃO 1: Coloque um boneco, de qualquer uma das equipes, próximo ao 

carrinho, clique em “iniciar” (go!) E observe. O que acontece com o carrinho? 

Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Gráfico com resultado das respostas dos alunos à primeira questão do roteiro do 
ambiente 1- Cabo de Guerra 

 

O gráfico da Figura 1 apresenta os resultados das repostas, dadas pelos 

alunos, à primeira questão do ambiente 1 da simulação. Dos 59 roteiros 

analisados, 56 deles observaram corretamente o movimento do objeto 

solicitado justificando que para haver deslocamento de um corpo em repouso é 

necessária a aplicação de uma força e também muitos utilizaram o conceito de 

força resultante. Como exemplo, podemos destacar algumas respostas dadas: 

 

“Vai ser puxado para o lado esquerdo, porque a maior força esta pro 

lado dele” (Aluno 10) 

 

“O carrinho foi para esquerda porque não tem nenhuma força contra 

ele” (Aluno 12) 

 

“O carrinho foi puxado para a direita porque não existe ninguém 

puxando do outro lado” (Aluno 44) 

 

“Entra em movimento com a força do boneco” (Aluno 16) 
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“Ele se moveu de acordo com a força aplicada para o lado 

escolhido” (Aluno 27) 

 

“O carrinho vai para esquerda porque a mais força do lado 

esquerdo” (Aluno 30) 

 

Com relação aos alunos que não responderam de forma satisfatória, 

observamos que não se atentaram ao que era solicitado na questão, 

demonstrando o que frequentemente acontece na realização de atividades: os 

alunos respondem rapidamente sem muito raciocínio ou simplesmente não 

lêem toda a questão a fim de terminar a tarefa rapidamente. Apresentamos 

algumas das respostas: 

 

“Fica parado. Porque as forças são iguais”(Aluno 3) 

 

O que mostra que o aluno não fez a observação, pois o objeto se 

moveu! 

 

“Ele fica parado. Porque as forças que estão puxando o carrinho são 

iguais” (Aluno 24) 

 

 

QUESTÃO 2: Clique em “reiniciar tudo?”(return) e coloque um boneco pequeno 

azul à esquerda e dois bonecos de vermelhos de mesmo tamanho à direita. 

Clique em “iniciar” (“go!”) E observe. Quem vence o cabo de guerra? O que 

acontecerá com o carrinho que se encontra no meio da tela? 
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Figura 2– Gráfico com as respostas dos alunos à segunda questão do roteiro do ambiente 1- 
Cabo de Guerra 

 

 Através da visualização da questão na simulação, observamos através 

do gráfico 3, que todos os alunos responderam corretamente. Todos 

concluíram que o lado que a força for maior vencerá.  

 

 

QUESTÃO 3: Clique em “reiniciar tudo?” (return). Coloque o maior e o menor 

boneco azul e dois bonecos pequenos de cor vermelha e acione o botão 

“iniciar!”(go!), o que acontecerá? Justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figura 3-Gráfico com as respostas dos alunos à terceira questão do roteiro do ambiente 1- 
Cabo de Guerra 
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Figura 4 - Gráfico com as justificativas das respostas dos alunos à terceira questão do roteiro 

do ambiente 1- Cabo de Guerra 

 

Nesta questão não tinha sido feita nenhuma solicitação para que 

ativassem a opção “valores” na simulação, opção esta que mostra a 

intensidade da força de cada equipe. Tivemos um grande número de acertos 

nas observações e as justificativas foram diversas e todas aceitáveis. Grande 

parte se justificou pela intensidade da força da equipe escolhida ser maior. 

Chegaram a estas conclusões a partir do tamanho das setas que indicavam as 

forças. Vejam algumas das respostas. 

 

“O azul vence porque o azul é mais forte” (Aluno 3) 

 

“O lado com o boneco maior vencerá porque esse boneco tem mais 

força” (Aluno 4) 

 

“O carrinho andou pra o lado esquerdo e o azul ganhou porque tinha 

um boneco maior e um menor, mais o vermelho tinha só dois 

pequenos bonecos, juntando a força de um do outro o azul vence 

porque ele tem mais força que o vermelho” (Aluno 9) 

 

“Azul ganhou, a maior força estava no azul não importa a 

quantidade, mas sim a força” (Aluno 10) 
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A partir da fala dos alunos podemos observar que como não sabia a 

força de cada boneco, ele fez sua análise através das setas indicativas das 

forças, pois concluiu que não podia fazer esta análise utilizando somente o 

tamanho dos bonecos pois podiam ser grandes, mas com pouca força. 

 

“O azul venceu porque estava mais forte do que o vermelho” (Aluno 

34) 

 

 

QUESTÃO 4: Observe as setas indicativas “força para a esquerda” (“left force”) 

e “força para a direita”(“right force”). Existe diferença de tamanho entre elas? 

Por que será? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Gráfico com as respostas dos alunos à quarta questão do roteiro do ambiente 1 - 

Cabo de Guerra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 6 - Gráfico com as justificativas das respostas dos alunos à quarta questão do roteiro do 
ambiente 1- Cabo de Guerra. 
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Como pode se observar no gráfico, muitos alunos responderam de forma 

satisfatória e apenas uma pequena parte não respondeu corretamente, ou seja, 

dos que responderam, muitos compreenderam de forma satisfatória o objetivo 

da questão. Acreditamos que a dupla que não respondeu às perguntas da 

questão, não se atentou que a pergunta se encontrava na parte da frente da 

folha e as linhas para as respostas na parte de traz, pois todas as demais 

perguntas do ambiente foram feitas por eles. Todos os alunos que observaram 

corretamente conseguiram se justificar de forma satisfatória. Observe algumas 

das justificativas. 

 

“Existe. Porque mostra o time que esta mais forte” (Aluno 11) 

 

“Sim. Para comparar forças, quanto maior a seta maior será a força” 

(Aluno 38) 

 

“Existe. Porque a força exercida pelo lado esquerdo é maior do que 

o da direita” (Aluno 20) 

 

 Muitos alunos perceberam o que queríamos mostrar na questão, mas 

não souberam justificar de forma satisfatória. Acreditamos que os alunos que 

não justificaram de forma aceitável não souberam se expressar. Veja: 

 

“Sim. Pois tem a mesma quantidade de força” 

 

 

QUESTÃO 5: Agora ative a opção “Valores” que se encontra na parte superior 

da tela. O que você concluiu em relação às setas se confirmou? 

 

 

 

 

 



 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 - Gráfico com as respostas dos alunos à segunda quinta do roteiro do ambiente 1- 

Cabo de Guerra. 

 

 O gráfico da figura 7 mostra o grande número de acertos nesta questão. 

Esta questão era mais uma de verificação da resposta dada. Os que não 

responderam corretamente acreditamos que não se atentaram ao que foi 

solicitado na questão ou não souberam se expressar. Observem uma das 

respostas: 

 

“Os bonecos vermelhos pesam 50N cada um e os bonecos azuis um 

pesa 50N e o outro 150N” (Aluno 31) 

 

 

QUESTÃO 6: Clique em “Voltar”. Que time vencerá se colocar agora dois 

bonecos pequenos da equipe azul e apenas um boneco grande da equipe 

vermelha? Observe os valores contidos nas setas e responda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8 - Gráfico com as respostas dos alunos à sexta questão do roteiro do ambiente 1- 
Cabo de Guerra. 
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Esta também se tratava de uma questão puramente de observação, seu 

diferencial era que teriam que ativar a uma opção importante na simulação, a 

opção “Valores”. Agora poderiam entender o que acontecia de uma forma mais 

clara, tinham condições até de saber a força exercida por boneco. 

Das respostas incorretas, mais uma vez observamos a falta de atenção 

de alguns alunos ao responder. Observem: 

 

“Nenhum vencerá, pois terão a mesma quantidade de força” (Aluno 

14) 

 

“Deu empate para os dois lados está com 100N” (Aluno 27) 

 

 A partir dos valores e de todas as questões respondidas anteriormente 

fica evidente qual equipe seria a vencedora, mas, mesmo assim, disseram que 

deu empate o que não ocorreu. 

  

 Acreditamos que estes outros alunos perceberam quem venceria, mas 

não concluíram a resposta. Vejam. 

 

“Esquerda 100N e 150N na direita” (Aluno 19) 

 

“Um boneco grande da equipe vermelha pesa 150N e cada boneco 

da equipe azul pesa 50N” (Aluno 31) 

 

 

QUESTÃO 8: Clique no botão “Reiniciar tudo?”(“Return”) e ative as opções 

“Soma das Forças”(“Sum force”) e “Valores”(“Values”). Agora, coloque um 

boneco médio e um pequeno da equipe azul e um boneco grande e um médio 

da equipe vermelha. Antes de iniciar observe os valores das forças para direita 

e esquerda, a soma das forças e preveja que equipe vencerá o nosso jogo. 

Justifique. 
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Obs.: No roteiro de atividades com alunos respondendo através do projetor 

multimídia esta questão se tornou a de número sete devido a algumas 

modificações necessárias já que o professor é quem manipulava a questão na 

simulação. Como se trata da mesma questão apenas com numerações 

diferentes mostraremos no gráfico da Figura 9, o resultado que obtivemos 

nesta questão nos dois tipos de aula, com projetor e interação direta do aluno 

na simulação. Porém, a questão respondida pelos alunos que o professor 

realizava a simulação não exigia justificativa. Sendo assim, as justificativas 

analisadas envolvem todos os alunos que interagiram diretamente com a 

simulação e aqueles que justificaram espontaneamente. Apenas oito roteiros 

justificaram esta questão de forma espontânea. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 - Gráfico com as respostas dos alunos à oitava questão do roteiro do ambiente 1- 
Cabo de Guerra. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 - Gráfico com as justificativas das respostas dos alunos à oitava questão do roteiro 
do ambiente 1- Cabo de Guerra. 
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 Nesta questão, mais uma opção foi ativada a “Soma das forças” o intuito 

era que observassem esse novo valor e começassem a relacionar “Soma das 

forças” com os valores das forças aplicadas. Todos observaram e fizeram a 

previsão correta, mas esperávamos que todas as justificativas para esta 

questão tivessem como base os valores da intensidade da força ou a soma das 

forças, o que não ocorreu em todos os casos. Observem: 

 

“Time vermelho, porque o vermelho tem o boneco grande e um 

médio. Já o time azul um médio e um pequeno” (Aluno 10) 

 

“Vermelha, por causa do tamanho do boneco” (Aluno 45) 

 

Alguns ainda embasaram sua justificativa no tamanho do boneco, não 

em sua força. Outros não se atentaram ao que foi solicitado na questão dando 

a entender que fizeram o arranjo de bonecos de outra forma, diferente do 

solicitado pela questão. 

 

“Os dois estavam com 150N e a soma da força acabou ficando “0” e 

o jogo deu empate”(Aluno 25) 

 

 

QUESTÃO 9: Clique em “Iniciar”(“Go!”). O que você esperava se confirmou? O 

que a seta “Soma das Forças” (“Sum force”) indica? 

 

Obs.: A questão 9 corresponde a questão 8 do roteiro dos alunos que fizeram 

as aulas com o professor realizando a simulação disponível no Apêndice 1. A 

figura 11 mostra um gráfico com a resposta das duas escolas a esta questão. 
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Figura 11 - Gráfico com as respostas dos alunos à nona questão do roteiro do ambiente 1- 
Cabo de Guerra. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 12 - Gráfico com as justificativas das respostas dos alunos à nona questão do roteiro do 
ambiente 1- Cabo de Guerra. 

  

Todos os alunos conseguiram observar a diferença de tamanho entre as 

setas e um grande número conseguiu justificar de uma forma aceitável o que 

significa a “soma das forças”, ou seja, força resultante. Como esperávamos 

citaram que a soma das forças era a diferença entre as forças apresentadas e 

que ela apontava a força excedente de uma das equipes, quem venceria o 

cabo de guerra. Considerando que a aprendizagem é um processo e que cada 

aluno está construindo seu conhecimento, todas essas respostas, 

consideramos aceitáveis, são válidas. Como exemplo, destacamos algumas 

das respostas: 

 

“Sim, indica quem tem maior força” (Aluno 14) 

 

“Sim se confirmou. A diferença de um time para outro” (Aluno 35) 
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“Sim. Indica a diferença de forças entre as duas equipes e ela 

sempre aponta para o lado com mais força” (Aluno 42) 

 

“… quem está com mais vantagem” (Aluno 44) 

 

 

QUESTÃO 10: Qual a relação entre as forças exercidas pelos bonecos e o 

valor encontrado na “Soma das Forças” (“Sum force”)? 

 

Obs: Esta questão corresponde a de número 9 do roteiro dos alunos que 

fizeram as aulas com o professor realizando a simulação. Após a aplicação do 

produto para alunos que realizaram na simulação, houve uma necessidade de 

reformulação da pergunta a fim de esclarecer qual seria a relação que 

esperávamos que os alunos fizessem. Sendo assim, a pergunta reformulada 

ficou da seguinte forma: “Formule uma sentença matemática que mostre a 

relação entre as forças exercidas pelos bonecos e o valor encontrado na ‘Soma 

das Forças?’” 

 

Apresentaremos dois gráficos, um apresentando os resultados da 

questão sem alteração da questão e outro com as devidas alterações. 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

Figura 13 - Gráfico com as respostas dos alunos à décima questão do roteiro do ambiente 1- 
Cabo de Guerra. 

  

Analisando o gráfico, apresentado pela Figura 13, podemos perceber a 

grande dificuldade dos alunos em responder conforme o que esperávamos. 
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Tivemos também um alto percentual de alunos que não responderam a esta 

questão. Após a análise das respostas observamos que muitas não eram 

satisfatórias. Acreditamos que os alunos não compreenderam o que se 

perguntava. Como exemplos têm as seguintes respostas: 

 

“100 e 250.” (Aluno 4)  

 

“A relação é de 50N e a soma das forças é de 100N.” (Aluno 7) 

 

“A força dos bonecos é de 250N para o lado esquerdo e de 150N pro 

lado direito.” (Aluno 23) 

 

 Diante a esta dificuldade decidimos por alterar a questão e então 

confirmamos o que tínhamos como hipótese. Segue abaixo os resultados 

apresentados depois da alteração da questão. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 14 - Gráfico com as respostas dos alunos à nona questão do roteiro do ambiente 1- 

Cabo de Guerra. 
 

Observando o gráfico da Figura 14, verificamos nitidamente o 

entendimento dos alunos a questão após sua reformulação. Em unanimidade 

todos onde esperávamos, na diferença entre as forças. A partir desta resposta 

podemos levá-los a uma reflexão ao nome “Soma das Forças” dado pela 

simulação pra representar a força resultante, e a partir daí levá-los a perceber 

que ao se tratar de uma soma, os números utilizados deveriam fazer parte do 

conjunto dos números inteiros 



 

 

44 

 

QUESTÃO 11: Clique em “Reiniciar tudo?”(“Return”), marque a opção 

“Valores”(“Values”) e coloque de cada lado do carrinho os dois maiores 

bonecos de cada equipe. Aperte “Iniciar”(“Go!”) . O que aconteceu com o 

carrinho? E com as setas “Força para Esquerda” (“Left Force”) e “Força para 

Direita”(“Right Force”)? O que isso significa? 

 

Obs.: A questão 11 corresponde a questão 10 do roteiro dos alunos que 

fizeram as aulas com o professor realizando a simulação no Apêndice 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 15 - Gráfico com as respostas dos alunos à décima primeira questão do roteiro do 
ambiente 1- Cabo de Guerra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16 - Gráfico com as justificativas das respostas dos alunos à décima primeira questão 

do roteiro do ambiente 1- Cabo de Guerra. 

 

 Grande parte dos alunos observou e justificou corretamente, porém 

alguns se “perderam” ao justificar. Acreditamos que houve desatenção por 

parte de alguns alunos, não leram toda a questão e alguns não conseguiram 

colocar todo o pensamento no papel o que acontece em sala de aula que já 
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citamos em outras questões. A questão, por sua vez, tinha mais de uma 

pergunta o que pode ter contribuído nas justificativas incorretas já que a 

observação do movimento do carrinho foi feita corretamente por todos. Veja: 

 

“O carrinho. Significa que os dois têm a mesma força” (Aluno 3) 

 

 Estes alunos podem até ter entendido, mas não conseguiram expor de 

uma forma aceitável suas ideias. Não sabemos se o carrinho se moveu ou 

permaneceu parado. 

Observe a resposta desta dupla: 

 

“Ficou parado, eles estão se esticando, que as duas equipes estão 

fazendo força” (Aluno 14) 

 

Acreditamos que estes alunos não compreenderam algumas das 

perguntas da questão. 

 

“Ele ficou parado no mesmo lugar. Ficou com o mesmo número nas 

duas. Que a força foi dividida” (Aluno 21) 

 

 Estes alunos, por exemplo, acreditamos que ao dizer que a força foi 

dividida se referia a mesma força para as duas equipes, ou seja, não 

conseguiram expressar as ideias. 

 

 

QUESTÃO 12: Qual será o valor da força resultante? 

 

Obs.: A questão 12 corresponde a questão 11 do roteiro dos alunos que 

fizeram as aulas com o professor realizando a simulação disponível no 

Apêndice 1.  
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Figura 17 - Gráfico com as respostas dos alunos à décima segunda questão do roteiro do 
ambiente 1- Cabo de Guerra. 

 

Houve um número muito pequeno de alunos que não responderam de 

forma satisfatória. Observamos que alguns alunos, mesmo após a nota contida 

no roteiro, viram a soma das forças como soma de números naturais mas no 

geral o entendimento a esta questão foi muito bom: 

 

“300N” (Aluno 3) 

 

“250N para os dois lados” (Aluno 16) 

 

Outros não se atentaram ao que solicitava a questão: 

 

“Empatará” (Aluno 30) 

 

 

QUESTÃO 14: O que se pode concluir, sobre a Força resultante e o movimento 

do objeto, quando coloco de cada lado uma mesma força? 

 

Obs: A questão 14 corresponde a questão 12 do roteiro dos alunos que fizeram 

as aulas com o professor realizando a simulação disponível no Apêndice 1. 
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Figura 18 - Gráfico com as respostas dos alunos à décima quarta questão do roteiro do 

ambiente 1- Cabo de Guerra. 

 

Observamos nesta questão que apesar de ter um bom número de 

acertos obteve um número elevado de alunos que não responderam de forma 

aceitável. Acreditamos que este fato se deu devido ao desconhecimento da 

expressão “força resultante” por parte dos alunos, apesar da nota explicativa 

que contém o roteiro. Muitos utilizaram como resposta “forças iguais” e 

“empate” para justificar o repouso do objeto ao invés de utilizarem força 

resultante “0”. Nesta questão, também não se utilizou “valor” da força resultante 

o que também pode ter influência nas respostas. Esperávamos que utilizassem 

força resultante “0” para justificar o repouso. 

 

 

QUESTÃO 15: O que é necessário para o carrinho adquirir movimento? 

 

Obs.: A questão 15 corresponde a questão 13 do roteiro dos alunos que 

fizeram as aulas com o professor realizando a simulação disponível no 

Apêndice 1. 
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Figura 19 - Gráfico com as respostas dos alunos à décima quinta questão do roteiro do 

ambiente 1- Cabo de Guerra. 
 

Houve um número favorável ao entendimento da questão. Conseguiram 

compreender com o auxílio da simulação que para haver movimento a força 

resultante deverá ser maior do que zero. Estes dados nos refletem um grande 

avanço no processo de aprendizagem dos aprendizes. Perceberam que para 

haver movimento não é necessária qualquer força, mas forças que nos 

permitem ter força resultante maior que zero. Observem algumas das 

respostas: 

 

“Fazer força para um dos dois lados ou fazer mais força do que o 

outro lado” (Aluno 6) 

 

“Forças diferentes” (Aluno 1) 

 

“Qualquer número maior que zero” (Aluno 35) 

 

“Uma das forças tem que ser maior que a outra” (Aluno 13) 

 

 Através destas justificativas podemos perceber que compreenderam o 

conceito de força resultante. 
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B) Análise das questões do Ambiente 2: Movimento da simulação 

 

 Neste ambiente da simulação apenas 58 questionários foram 

analisados. 

 

 

QUESTÃO 1: Coloque um caixote em cima do skate e observe. O que 

aconteceu? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20 - Gráfico com as respostas dos alunos à primeira questão do roteiro do ambiente 2- 

Movimento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Gráfico com as justificativas das respostas dos alunos à primeira questão do roteiro 
do ambiente 2- Movimento. 

 

As figuras 20 e 21 apresentam as respostas dos estudantes a questão 1 

do segundo ambiente da simulação. 

 Nesta questão obtivemos um grande número de alunos que observaram 

e justificaram suas observações de forma satisfatória. Acreditamos que através 
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da interação com a simulação puderam compreender que para um corpo sair 

da inércia é necessário que uma força seja aplicada. Os demais alunos que 

não observaram corretamente acreditamos que não fizeram corretamente o 

solicitado pela questão. Destacamos algumas respostas: 

 

“O skate anda pois o boneco aplica força sobre o caixote” (Aluno 22) 

 

“O skate anda pois o boneco aplica sobre o caixote” (Aluno 23) 

 

 Após observarmos estas respostas fica evidente a desatenção dos 

alunos ao responderem a questão, pois o objeto não se move. 

 

 

QUESTÃO 2: Ative as opções “Força, Valores, Massa e Velocidade”. Arraste a 

criança para cima do skate. Aplique uma força de 10N sobre ela, para isso 

digite o valor no retângulo branco que se encontra na parte inferior da tela e 

aperte “Enter” no teclado do computador. O que acontece com seu estado de 

movimento? Observe a velocidade durante certo tempo do percurso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22 - Gráfico com as respostas dos alunos à segunda questão do roteiro do  ambiente 2- 
Movimento. 

  

 O gráfico da Figura 22, referente à questão 2 onde mostra um baixo 

número de alunos que não responderam de forma satisfatória. Acreditamos que 

a falta de atenção, a não compreensão da pergunta ou a dificuldade em colocar 
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as idéias no papel trouxeram a esses resultados. Observe algumas das 

respostas dadas pelos estudantes: 

 

“A menina chega a 40K”(Aluno 12) 

 

“Ele varia.” (Aluno 18) 

 

“Varia.”(Aluno 20) 

 

 Percebemos que este “varia” se refere à velocidade durante o percurso. 

Acreditamos que até observaram de forma correta, mas não responderam 

devidamente a questão. 

 

 

QUESTÃO 3: A velocidade se altera, ou seja, aumenta ou diminui durante o 

movimento do objeto? Sua alteração acontece de forma rápida ou lenta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 23 - Gráfico com as respostas dos alunos à terceira questão do roteiro do ambiente 2- 
Movimento. 

 

 Nesta questão todos os alunos que observaram corretamente, de acordo 

com o que a questão sugeriu, constatou que a velocidade se altera lentamente 

quando aplicamos pouca força. O objeto não permanece mais em seu estado 

de inércia e sua velocidade aumenta lentamente. 
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QUESTÃO 4: Clique em “Reiniciar tudo”(“Return”), ative novamente todas as 

opções descritas na atividade 1. Arraste a criança e aplique uma força de 200N 

sobre ela. Observe tudo que ocorre e descreva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 - Gráfico com as respostas dos alunos à quarta questão do roteiro do ambiente 2- 
Movimento. 

 

Percebemos nesta questão que, boa parte dos alunos, não colocaram 

em palavras tudo o que observaram. Se divertiram e talvez se distraíram com o 

tombo que o boneco da simulação dá após certo tempo por não conseguir 

acompanhar a velocidade da criança no skate.  

Muitos ao descrever o ocorrido colocaram somente até a queda do 

boneco. Sendo assim, consideramos corretas apenas as respostas que 

continham todo o processo ocorrido, ou seja, comentaram algo após a queda 

do boneco. 

Todos ao responderem falaram da velocidade que era muito alta, mas 

alguns deixaram de citar que após a queda do boneco o skate continuava a 

movimentar sem alteração da velocidade. Podemos notar a diferença nos 

números, que o gráfico apresenta, nas duas escolas. Na escola 2, onde o 

professor realiza a simulação, o número de acertos foi bem maior pois o 

professor pode salientar a todos que deveriam descrever todo o processo. 

 

 

QUESTÃO 5: O skate pára em algum momento, durante o tempo em que você 

observou? 
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Figura 25 - Gráfico com as respostas dos alunos à quinta questão do roteiro do ambiente 2- 

Movimento. 
 

Consideramos esta questão de difícil análise devido a um problema 

encontrado na simulação. O skate não deveria parar, mas notamos que em 

alguns momentos o skate pára. Observamos que dependendo do tempo em 

que deixamos o movimento acontecer, o skate pára. Acreditamos que este 

problema teve pouca influência nas respostas já que pouquíssimos deixaram a 

simulação “rolar” todo este tempo. Destacamos algumas respostas: 

 

“Sim no fim” (Aluno 4) 

 

“Sim, chega à um certo tempo que ele não consegue manter a 

mesma velocidade.” (Aluno 7) 

 

“Sim no final de tudo.” (Aluno 9) 

 

Para estes alunos, julgamos que a deficiência da simulação pode ter 

influenciado. Mas observem as demais respostas. 

 

“Sim, quando a velocidade chega no limite” (Aluno 15) 

 

“Sim, se coloca no movimento “0”.” (Aluno 25) 
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Já para estes estudantes, consideramos que a deficiência na simulação 

não influenciou. 

A questão de número cinco levantou muitos questionamentos e reflexões 

entre os alunos. Muitos alunos acreditavam que o skate com a criança iria 

parar depois de algum tempo, baseados em suas vivências, o que não ocorreu. 

Acreditamos que um percentual dos alunos não respondeu de forma 

satisfatória porque responderam a questão sem observar a simulação certos do 

que aconteceria. 

 

 

QUESTÃO 6: Existe alguma diferença no movimento quando altero minha 

força de 10N para 200N? 

 

Obs: Nesta questão houve uma pequena alteração no roteiro de atividades de 

uma escola para outra. Na escola 2 foi solicitado que colocassem qual a 

diferença observada. Acrescentamos a pergunta “Qual?”. Apresentaremos um 

gráfico adicional apresentando as respostas a essa nova pergunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 - Gráfico com as respostas dos alunos à sexta questão do roteiro do ambiente 2- 
Movimento. 

 

 A figura 26 mostra que todos os alunos que observaram corretamente 

compreenderam que a variação da força influencia no movimento do corpo. 

Destacamos algumas justificativas que consideramos corretas: 

 

“Sim porque a velocidade fica mais rápido” (Aluno 26) 
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“Sim, porque vai mais rápido.” (Aluno 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Gráfico com as justificativas das respostas dos alunos à sexta questão do roteiro 
do ambiente 2- Movimento. 

  

 Tivemos também justificativa que não consideramos corretas, observem: 

 

“Sim, 190N” (Aluno 45) 

 

 Acreditamos que os alunos que não justificaram a questão 6 de uma 

forma aceitável não leram a questão com atenção. Focou em apenas um 

trecho da pergunta onde continha a palavra “diferença” e não se atentou que a 

questão se tratava da “diferença no movimento” e não diferença das forças.  

 

 

C) Análise das questões do Ambiente 3: Atrito 

 

Neste ambiente foram analisados 62 roteiros de atividades. 

 

 

QUESTÃO 1: Arraste um caixote e coloque em frente ao boneco. Aplique uma 

força de 100 Newtons sobre ela. Ela se move? Por que isso acontece? 
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Figura 28 - Gráfico com as respostas dos alunos à primeira questão do roteiro do ambiente 3- 

Atrito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 - Gráfico com justificativas das respostas dos alunos à primeira questão do roteiro do 
ambiente 3- Atrito. 

 

Observando as figuras 28 e 29 verificamos que tivemos um bom número 

de observações e justificativas corretas. Em meio as justificativas destacamos 

as seguintes: 

 

“Não porque a força é a mesma” (Aluno 1) 

 

“Não, porque a força de atrito e a força aplicada são iguais” (Aluno 

16) 

 

“Não porque tem muito atrito” (Aluno 18) 

 



 

 

57 

 

“Ela não se moveu, porque o chão não é liso para conseguir 

empurrar” (Aluno 33) 

 

Podemos observar que muitos perceberam a presença do atrito 

impedindo o movimento e outros se utilizam do que compreenderam até o 

momento que acreditamos ser o conceito de força resultante. 

 Apesar dos alunos não expressarem “força resultante igual a zero”, já 

percebemos que compreenderam que quando as forças de mesma intensidade 

e direção com sentidos opostos são iguais se anulam fazendo com que o corpo 

permaneça, neste caso, em repouso. 

 

 

QUESTÃO 2: Marque as opções “Soma das Forças” e “Valores”. Qual o valor 

dado na Força resultante? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 30 - Gráfico com as respostas dos alunos à segunda questão do roteiro do ambiente 3- 

Atrito. 
 

Esta questão era uma questão de observação, mas para observar 

corretamente deveria saber que a força resultante é sinônimo do nome “soma 

das forças” e que essas forças, neste caso, não devem ser somadas. 

Destacamos algumas respostas: 

 

“É de 100N e o chão é de gelo” (Aluno 36) 

 

“100N” (Aluno 28) 
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“Deu 200” (Aluno 4) 

 

 Acreditamos que não compreenderam corretamente o significado de 

“soma das forças”, que essa soma se trata de uma soma de números inteiros. 

Além disso, não internalizaram que “soma das forças” e força resultante são a 

mesma coisa. 

 

 

QUESTÃO 3: Clique em pause e altere o Atrito para “Nenhum” e depois clique 

em “play”. A caixa se moveu? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Gráfico com as respostas dos alunos à terceira questão do roteiro do ambiente 3- 
Atrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 - Gráfico com as justificativas das respostas dos alunos à terceira questão do roteiro 
do ambiente 3- Atrito. 

 

 Acreditamos que alguns alunos não justificaram corretamente porque 

talvez não soubessem colocar a ideia de forma correta no papel ou não 
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observaram com atenção o que a simulação mostrava. Destacamos uma das 

respostas incorretas. Veja: 

 

“Sim moveu. Porque a força de atrito foi ativada.” (Aluno 20) 

 

Não justificou como o esperado. O atrito neste momento foi desativado, 

deixado na posição nenhum. 

 

 

QUESTÃO 4: Clique em “pause”.Quais são as forças atuantes no caixote sem 

o atrito? E quando existe atrito? Desenhe, incluindo a força resultante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Gráfico com as respostas dos alunos à quarta questão do roteiro do ambiente 3- 
Atrito. 

 

 Nesta questão, de simples cópia do desenho que estava sendo 

visualizado, acreditamos que não alcançamos os cem por cento de acertos, 

pois muitos não representaram um dos pontos principais do desenho que eram 

as setas que representavam as forças de atrito e aplicado. Alguns desenharam 

somente o caixote e o boneco e outros o caixote, o boneco e as intensidades 

das forças. 

 

 

QUESTÃO 5: Clique em “Reiniciar tudo?”. Ative as opções “Soma das Forças” 

e “Valores”, coloque o caixote em frente ao boneco e experimente valores 

diferentes para a força aplicada até que o caixote se mova. Qual o valor 
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mínimo que preciso colocar na força aplicada para que ocorra o movimento? 

Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Gráfico com as respostas dos alunos à quinta questão do roteiro do ambiente 3- 
Atrito. 

 

O gráfico da figura 34 mostra o grande número de alunos que 

observaram corretamente. Muitos desses alunos conseguiram perceber depois 

de algum tempo que teriam que vencer o atrito deixando 1 Newton a mais na 

força aplicada, ou seja, “Soma das forças” igual ou maior que um. Veja: 

 

“126 porque tem que a força aplicada tem que ser maior que a força 

de atrito.” (Aluno 2) 

 

“126, porque a força de atrito é 125N e não tem movimento se eu 

colocar menos força.” (Aluno 33) 

 

“126 porque se eu colocar 125 o caixote não vai andar e a força 

aplicada tem 1 a mais.” (Aluno 49) 
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Figura 35 - Gráfico com as justificativas das respostas dos alunos à quinta questão do roteiro 
do ambiente 3- Atrito. 

 

 Dentre os alunos que não conseguiram responder e justificar 

corretamente, notamos que não se atentaram que a questão solicitava um valor 

mínimo e não qualquer valor que fizesse o movimento do objeto ocorrer. Veja: 

 

“150N, porque um lado vai ficar com 25N a mais que o outro.” (Aluno 29) 

 

“130N.Porque tem força suficiente.” (Aluno 31) 

 

 

QUESTÃO 6: Qual o valor que preciso encontrar na “Soma das Forças” para 

que haja deslocamento do objeto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Gráfico com as respostas dos alunos à sexta questão do roteiro do ambiente 3- 
Atrito. 

 

Observamos que alguns alunos não se atentaram ao que solicitava a 

questão confundindo “Soma das forças” com força aplicada. Veja: 

 

“126.” (Aluno 2) 
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“3N.” (Aluno 12) 

 

“3N.” (Aluno 17) 

 

“3N.” (Aluno 18) 

  

 Acreditamos que metade dos alunos que não observaram corretamente, 

não se atentaram a questão ou não souberam identificar na simulação a “Soma 

das forças”, pois responderam a questão anterior de forma correta sendo 

assim, bastava identificar a “soma das forças” e anotar o valor apresentado. 

Outra possibilidade é a de alguns alunos que sentaram próximos tenham 

copiado a resposta, incorreta, uns dos outros o que frequentemente acontece 

no dia a dia de uma sala de aula. 

 Acreditamos também que a outra metade dos alunos não conseguiu 

êxito nesta questão, pois respondeu de forma incorreta a questão anterior. 

 

 

QUESTÃO 7: Ao mover a caixa, a seta que indica a força aplicada é do mesmo 

tamanho da seta que indica a força de atrito? Justifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Gráfico com as respostas dos alunos à sétima questão do roteiro do ambiente 3- 
Atrito. 
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Figura 38 - Gráfico com as justificativas das respostas dos alunos à sétima questão do roteiro 
do ambiente 3- Atrito. 

 

Como todos fizeram o objeto andar na questão 5, conseguiram 

facilmente perceber, nesta questão, que as setas indicativas das forças tinham 

tamanhos diferentes. Acreditamos que a dificuldade de alguns alunos em 

justificar a questão se deve ao fato de não conseguir expressar suas ideias ou 

por não se atentarem a atividade. Destacamos uma das justificativas 

incorretas: 

 

“Não porque é 9.” (Aluno 12) 

 

 

QUESTÃO 8: Coloque mais um caixote. Utilize a mesma força necessária para 

mover apenas um caixote, clique em “play” e observe. Moveu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39 - Gráfico com as respostas dos alunos à oitava questão do roteiro do ambiente 3- 
Atrito. 

 

 A figura 39 mostra através do gráfico um bom entendimento da questão. 

Através da observação, na simulação, observaram que quanto maior a massa, 
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maior a intensidade da força que teremos de aplicar para que este corpo saia 

do estado de inércia quando temos o atrito. Dois pouquíssimos alunos que não 

observaram corretamente destacamos as seguintes respostas: 

 

“2” (Aluno 7) 

 

“Se moveu e logo em seguida parou.” (Aluno 35) 

 

 Podemos notar que não se atentaram ao que solicitava a questão. Não 

utilizaram a força mínima capaz de movimentar apenas um caixote para tentar 

mover os dois. Talvez utilizaram outros valores maiores para mover um caixote 

e ao acrescentar o outro conseguiram fazer com que se movessem. 

 

 

QUESTÃO 9: Encontre a força necessária para mover os dois caixotes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40 - Gráfico com as respostas dos alunos à nona questão do roteiro do ambiente 3- 

Atrito. 
  

 Observando os dados apresentados pelo gráfico da Figura 40, 

constatamos que todos os alunos observaram corretamente, ou seja, 

perceberam que precisariam de uma intensidade maior na força aplicada, mas 

como a questão não solicitava um valor mínimo para o movimento dos dois 

caixotes alguns alunos colocaram intensidades muito altas para a força 

aplicada. Esperávamos como resposta um valor mínimo para a intensidade da 
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força aplicada. Destacamos algumas das respostas dos alunos que não 

observaram corretamente. 

 

“300N.” (Aluno 29) 

 

“250.”(Aluno 30) 

 

“249.” (Aluno 33) 

  

Os alunos 30 e 33 colocaram valores que não eram suficientes para 

movimentar os dois caixotes. Como estes alunos realizaram os roteiros 

diretamente na simulação, acreditamos que não testaram os valores. 

Destacamos também outra resposta: 

 

“No mínimo 1N.” (Aluno 26) 

 

 Acreditamos que estes alunos se confundiram ao responder colocando o 

valor da “Soma das Forças e não o da Força Aplicada”. 

 

 

Questão 10: Trocando o objeto para um mais pesado, a geladeira, por 

exemplo, e deixando o Atrito em “Nenhum” qual será a força necessária para 

ter movimento? Esta força se altera quando deixada em outra opção do Atrito? 

Justifique. 

 

Obs: Esta questão, no roteiro da aula em que o professor realiza a simulação, 

sofreu algumas alterações. Ela foi divida em duas questões a fim de facilitar o 

entendimento dos alunos e diminuir o número de alunos que não responderam 

a alguma dessas questões. Esta questão se tornou a de números 10 e 11 na 

Escola 2. Apresentaremos quatro gráficos com os dados de cada escola 

separadamente. 
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Figura 41 - Gráfico com as respostas dos alunos à décima questão do roteiro do ambiente 3- 

Atrito. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 - Gráfico com as justificativas das respostas dos alunos à décima questão do roteiro 
do ambiente 3- Atrito. 

  

Através da Figura 42, podemos observar que na Escola 1, muitos alunos 

não justificaram ou justificaram incorretamente. Observem algumas das 

respostas que consideramos incorretas, incompletas pois não justificou. 

 

“201. Sim depende do atrito.” (Aluno 5) 

 

“10N” (Aluno 9 e 14) 

 

“100, sim.” (Aluno 11) 

 

“Força aplicada 3 newtons.” (Aluno 33) 

 

“98. Sim.”(Aluno 32) 
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Esperávamos que observassem que com um valor bem menor do que o 

apresentado poderia ter o movimento da geladeira já que o atrito não existia. 

As respostas que se seguem foram consideradas incorretas pois as respostas 

foram consideradas errôneas ou confusas. 

 

“5N, não, porque ele não  se movimenta no atrito.” (Aluno 20) 

 

“Porque o atrito fica escorregando.” (Aluno 6) 

 

“10N, mais que 500N.” (Aluno 26) 

 

 Na Escola 2, o número de observações e justificativas corretas 

aumentou bastante em relação a Escola 1. Acreditamos que ocorreu este 

grande avanço devido ao desmembramento da questão o que auxiliou no 

entendimento e facilitou na hora de responderem, não ficou muitas respostas 

para colocarem de uma só vez no papel. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43 - Gráfico com as respostas dos alunos à décima questão do roteiro do ambiente 3- 
Atrito. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Gráfico com as respostas dos alunos à décima primeira questão do roteiro do 
ambiente 3- Atrito. 
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Figura 45 – Gráfico com as justificativas das respostas dos alunos à décima primeira questão 
do roteiro do ambiente 3- Atrito. 

 

 

QUESTÃO 11: Clique em “Reiniciar tudo?”. Ative todas as opções no lado 

superior direito da tela, coloque o caixote em frente ao boneco e aplique uma 

força de aproximadamente de 90N sobre o caixote. Desenhe o sistema. 

 

Obs: Esta questão corresponde a questão de número 12 do roteiro em que o 

professor realiza a simulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Gráfico com as respostas dos alunos à décima primeira questão do roteiro do 
ambiente 3- Atrito. 

 

 Esta questão tinha o objetivo de fazer os alunos a começarem a 

desenhar um esquema, com as forças atuantes, de um sistema apresentado 

muito comum em livros didáticos. Outro objetivo era que observassem, mais 

uma vez, o sentido da força aplicada e da força de atrito. Acreditamos que 

conseguiram representar simbolicamente o sistema aprendendo, ainda que 

simplista, um pouco da nova linguagem: 
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“As chamadas disciplinas como, por exemplo, a Física, a Química e a 
Biologia seriam linguagens.[...]Então, aprender Física, por exemplo, 
seria aprender a “falar Física”, a falar sobre o mundo usando outra 
linguagem.”[MOREIRA 2012, p.95] 

 

 

QUESTÃO 12: Clique em “pause” e aplique esta mesma força no sentido 

oposto, da direita para a esquerda. As forças aplicadas permaneceram nas 

mesmas posições anteriores? O que você pode concluir sobre a força de 

atrito? 

Obs: Esta questão corresponde a questão de número 13 do roteiro em que o 

professor realiza a simulação. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 - Gráfico com as respostas dos alunos à décima segunda questão do roteiro do 
ambiente 3- Atrito. 

 

 Os dados apresentados no gráfico da Figura 47 nos revela que na 

Escola 1 um bom número de alunos não conseguiram perceber ou demonstrar 

com palavras nas respostas que a força de atrito é uma força contrária ao 

movimento. Observem: 

 

“Ela sem é a mesma da força aplicada.” (Aluno 1) 

 

“Sim. Que é igual.” (Aluno 5) 

 

“Sim, não muda.” (Aluno 27) 
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 Acreditamos que alguns alunos se atentaram apenas aos valores da 

força de atrito e da força aplicada, que no caso, eram iguais e não no sentido 

das forças que é o que esperávamos. Mesmo assim, tivemos um ótimo número 

de alunos que nos deram uma conclusão aceitável. Destacamos algumas: 

 

“A força de atrito sempre fica oposta a força aplicada.” (Aluno 24) 

 

“É uma força que impede os objetos de se moverem.” (Aluno 26) 

 

“Ela nunca fica do mesmo lado sempre de lados diferentes.” 

(Aluno15) 

 

 

E) Análise das questões do Ambiente 4: Laboratório de Aceleração 

  

 Neste ambiente foram analisados 61 roteiros de atividades. Não 

apresentamos a questão de número 1 por se tratar apenas de observações e 

não conter perguntas. 

 

 

QUESTÃO 2: Clique em “Reiniciar tudo?” e marque todas as opções existentes 

no lado superior direito da tela. Arraste um caixote para frente do boneco, 

aplique uma força de aproximadamente de 400N sobre ele e observe o que 

acontece com o marcador de velocidade e aceleração enquanto o boneco 

empurra. Descreva. 

 

Obs: No roteiro de atividades (Apêndice 1, roteiro 4-B), onde o professor 

realiza a simulação, esta questão se tornou a de número1 devido a algumas 

modificações necessárias já que o professor é quem manipulava a questão na 

simulação. Como se trata da mesma questão apenas com numerações 

diferentes, mostraremos no gráfico da Figura 48, o resultado que obtivemos 

nesta questão nos dois tipos de aula, com projetor e interação direta do aluno 
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na simulação, porém a questão respondida pelos alunos que utilizaram do 

projetor multimídia não exigia justificativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 48 - Gráfico com as respostas dos alunos à segunda questão do roteiro do ambiente 4- 
Laboratório de Aceleração. 

  

Nesta questão, apresentada na Figura 48 observou que um grande 

número de alunos descreveu, o ocorrido, corretamente. Destacamos algumas 

das respostas: 

 

“A velocidade aumenta e o boneco cai, depois a força de atrito faz 

com que a velocidade diminua.” (Aluno 13) 

 

“Enquanto o boneco tava empurrando estava tendo velocidade, 

depois que o boneco caiu a velocidade diminuiu e a aceleração 

passou do lado positivo para o lado negativo.” (Aluno 14) 

 

“Quando o boneco empurrava a velocidade aumentava e a 

aceleração pulava para o lado positivo.” (Aluno 54) 

  

Essas respostas mostram uma evolução na descrição já que em outra 

questão que solicitava que descrevessem boa parte não conseguiu descrever 

corretamente. 
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QUESTÃO 3: Ao variar as forças aplicadas de 150N para 400N houve 

diferença na aceleração? Por quê? 

Obs: No roteiro de atividades onde o professor realizava na simulação esta 

questão se tornou a de número dois devido a algumas modificações 

necessárias como citado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49- Gráfico com as respostas dos alunos à terceira questão do roteiro do ambiente 4- 

Laboratório de Aceleração. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 - Gráfico com as justificativas das respostas dos alunos à terceira questão do roteiro 
do ambiente 4- Laboratório de Aceleração. 

 

 O gráfico da Figura 50 mostra que um grande número de alunos, 

conseguiu observar a relação entre força e aceleração e justificaram 

corretamente. Ao aumentarmos a força aplicada a um objeto a aceleração 

aumenta: 

 

“Sim ela aumentou três vezes mais.”(Aluno 52) 

 

“Sim. A aceleração subiu.” (Aluno 54) 
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“A aceleração era pouca e depois aumentou.” (Aluno 2) 

 

“Sim porque quando a força aplicada foi maior a aceleração foi 

maior.” (Aluno 9)  

 

 

QUESTÃO 4: Quais as forças horizontais atuantes enquanto a velocidade 

aumenta? Desenhe o objeto juntamente com as forças. 

 

Obs: No roteiro de atividades com alunos respondendo através do projetor 

multimídia esta questão se tornou a de número 3 devido a algumas 

modificações necessárias como citado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 - Gráfico com as respostas dos alunos à quarta questão do roteiro do ambiente 4- 
Laboratório de Aceleração. 

 

 Grande parte dos alunos desenhou corretamente dando início a 

compreensão de mais uma linguagem da física, os desenhos representativos. 

Acreditamos que alguns alunos tiveram preguiça ou concluíram que esta 

questão não era importante por isso preferiram não desenhar. Os que 

desenharam incorretamente foi devido ao fato se preocuparem tanto com a 

estética do desenho que não colocaram o que realmente importava, as forças 

atuantes. 

 

 

QUESTÃO 5: Após o boneco cair, quais as forças que atuam? 
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Obs: No roteiro de atividades onde o professor realizava na simulação esta 

questão se tornou a de número 4 devido a algumas modificações necessárias 

como citado anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52 - Gráfico com as respostas dos alunos à quinta questão do roteiro do ambiente 4- 
Laboratório de Aceleração. 

 

 Muitos alunos perceberam e responderam corretamente que quando não 

temos a força aplicada, neste caso, quem atua é apenas a força de atrito. Mas 

acreditamos que uma pequena parte não compreendeu a pergunta. 

Selecionamos algumas das respostas incorretas: 

 

“Soma das forças 125N e força de atrito 125N” (Aluno 22) 

 

“Soma da forças.” (Aluno 24) 

 

 

QUESTÃO 6: O que acontece com a “Velocidade” (Speed) e a 

“Aceleração”(Aceleration) após a queda do boneco? Por que será? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53 - Gráfico com as respostas dos alunos à sexta questão do roteiro do ambiente 4- 
Laboratório de Aceleração. 
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No roteiro de atividades onde o professor realizava na simulação esta 

questão se tornou a de número 5 devido a algumas modificações necessárias 

como citado anteriormente. 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Figura 54 - Gráfico com as justificativas das respostas dos alunos à sexta questão do roteiro 

do ambiente 4- Laboratório de Aceleração. 
 

 Nesta questão muitos observaram corretamente que após a queda do 

boneco a aceleração e a velocidade diminuem, mas não conseguiram justificar 

tal fato. Observem algumas das repostas consideradas sem justificativas: 

 

“Diminui a velocidade porque não há aceleração.” (Aluno 34) 

 

“A velocidade vai diminuindo e aceleração diminui um pouco.” (Aluno 

24) 

 

“V=reduz  A=negativa.” (Aluno 7) 

 

 Acreditamos que muitos até sabiam que a velocidade diminuiria e a 

aceleração se tornaria negativa, pois a única força que atuava era a de atrito. 

Não tinha mais a força aplicada. Só que ao colocarem no papel escreveram 

várias observações, mas, talvez se esquecessem de justificar o que ocorria. 

 

 

 



 

 

76 

 

QUESTÃO 7: Clique em “Reiniciar tudo?”(Return), ative todas as opções no 

canto superior da tela. Empurre a geladeira com uma força de 500N. Há 

velocidade e aceleração no movimento? Por quê? 

 

Obs: No roteiro de atividades onde o professor realizava na simulação esta 

questão se tornou a de número 6 devido a algumas modificações necessárias 

como citado anteriormente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 55 - Gráfico com as justificativas das respostas dos alunos à segunda questão do 
roteiro do ambiente 4- Laboratório de Aceleração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 - Gráfico com as justificativas das respostas dos alunos à sétima questão do roteiro 
do ambiente 4- Laboratório de Aceleração. 

 

 Através dos dados coletados no gráfico da Figura 55 e 56 verificamos 

que grande parte dos alunos observou corretamente que não haveria 

velocidade nem aceleração e conseguiram compreender que isto acontecia 

pois não havia deslocamento devido ao atrito que ali existia, impedindo o 

movimento. Dos poucos alunos que não justificaram corretamente destacamos 

as seguintes: 
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“Não porque não há força suficiente para movimentar a geladeira.” 

(Aluno 34) 

 

“Não porque o máximo do Newton é 500.” (Aluno 57) 

 

 Acreditamos que esses alunos não conseguiram expressar corretamente 

o que pensavam. Podem até ter compreendido ou está próximo compreensão, 

mas não se expressaram de forma correta. Já outros alunos não conseguiram 

compreender o queriam dizer em suas respostas. Vejam: 

 

“Velocidade são iguais e então ficam com a força dos dois lados, e a 

aceleração fica também iguais do lado.” (Aluno 29) 

 

 

QUESTÃO 8: O que precisamos fazer para que haja movimento? 

 

Obs: No roteiro de atividades onde o professor realizava na simulação esta 

questão se tornou a de número 7 devido a algumas modificações necessárias 

como citado anteriormente. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 57 - Gráfico com as respostas dos alunos à oitava questão do roteiro do ambiente 4- 

Laboratório de Aceleração. 
 

Observando os dados fornecidos pelo gráfico da Figura 57, observamos 

que um grande número de alunos conseguiu compreender que o atrito, neste 

caso, impede o movimento do objeto. Acreditamos que poderíamos ter um 

número maior de acertos se todos compreendessem o que era solicitado pela 

questão. Alguns alunos não contextualizaram a pergunta, ou seja, naquele 
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caso o que seria possível fazer para que houvesse movimento. Responderam a 

pergunta isolada do contexto. Observem: 

  

“Forças diferentes.” (Alunos 24, 25, 27) 

 

 Em outro contexto estariam corretos ao afirmar que para ter movimento 

é necessária força resultante diferente de zero. Outros alunos não perceberam 

a presença do atrito ou não compreenderam seu conceito dizendo que era 

necessária a aplicação de mais força o que também não seria errado em outro 

contexto. 

 

“Empurrar” (Aluno 26) 

 

 

QUESTÃO 9: Clique em “pause” e retire todo o atrito colocando o 

“Atrito”(Friction) na opção nenhum. Clique em “play” e observe todo o 

movimento até que o ponteiro indicador da velocidade fique parado. A partir daí 

o que acontece com a aceleração?  

 

Obs: No roteiro de atividades onde o professor realizava na simulação esta 

questão se tornou a de número 8 devido a algumas modificações necessárias 

como citado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 - Gráfico com as respostas dos alunos à nona questão do roteiro do ambiente 4- 
Laboratório de Aceleração. 
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 O objetivo desta questão é que observassem que quando a velocidade 

se torna constante a aceleração não existe. Mas observando os dados do 

gráfico da Figura 58 observamos que alguns alunos não conseguiram chegar a 

este objetivo. Alguns acreditam que a aceleração apenas diminui, outros 

acreditam que a aceleração permanecerá a mesma e outros que ela irá subir. 

Destacamos algumas das respostas incorretas, vejam: 

 

“A aceleração não muda.” (Aluno 22) 

 

“Diminui após a queda do boneco.” (Aluno 18) 

 

“A aceleração sobe um pouco.” (Aluno 21) 

 

 Acreditamos que chegaram a estas ideias, pois não observaram 

corretamente a animação, pois a simulação deixa bem nítido que não existe 

aceleração.  

 

 

QUESTÃO 10: O que se pode concluir sobre a aceleração depois do 

observado? 

 

Obs: Esta questão permaneceu a de número 10 no roteiro onde o professor 

realizava na simulação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 59 - Gráfico com as respostas dos alunos à décima questão do roteiro do ambiente 4- 

Laboratório de Aceleração. 
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 Podemos observar que, um grande número de alunos, concluiu de uma 

forma aceitável algo sobre aceleração. Observem:  

 

“A aceleração depende da velocidade para existir.” (Aluno 52) 

 

“Quando tem velocidade tem aceleração e também quando não tem 

velocidade não tem aceleração.” (Aluno 55) 

 

“A aceleração precisa da velocidade. Quando não tem velocidade 

não tem aceleração.” (Aluno 57) 

 

 Considerando o ensino e aprendizagem como um processo contínuo, 

consideramos estas respostas aceitas, pois se pode notar que não tratam a 

aceleração como sinônimo de velocidade como acreditavam anteriormente e 

sim que elas se relacionam.  

 

 

QUESTÃO 11: Quando a aceleração é positiva? E negativa? 

 

Obs: No roteiro de atividades onde o professor realizava na simulação esta 

questão se tornou a de número 9 devido a algumas modificações necessárias 

como citado anteriormente. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 60 - Gráfico com as respostas dos alunos à décima primeira questão do roteiro do 
ambiente 4- Laboratório de Aceleração. 
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 De posse dos dados fornecidos pelo gráfico Figura 60 observamos que 

muitos alunos da Escola 1 não observaram corretamente ou deixaram de 

responder. Acreditamos que não conseguiram observar sozinhos na simulação 

a variação da aceleração de positiva para negativa e vice verso. Talvez 

estavam tão ligados a concepção alternativa de que aceleração e velocidade 

são sinônimos que observaram apenas o ponteiro da velocidade ou não 

compreenderam o funcionamento da aceleração durante o desenvolvimento do 

roteiro. Acreditamos que este erro teve maior ocorrência na Escola 1 pois 

realizaram o roteiro na simulação com a interferência do professor só quando 

solicitavam auxilio. Já na Escola 2 o professor ao realizar a simulação frisava 

alguns pontos que poderiam passar desapercebidos diante da classe. 

Destacamos algumas das respostas incorretas: 

 

“Quando a velocidade é constante. Quando a velocidade chega no 

mínimo.” (Aluno 3) 

 

 Acreditamos que estes alunos até conhecem a resposta correta pois na 

questão anterior expressaram corretamente o que seria a resposta a essa 

pergunta. 

 

“Quando o boneco empurra a caixa para direita. E é negativa 

quando o boneco empurra para esquerda.” (Aluno 9) 

  

Acreditamos que estes alunos podem está relacionando o sinal da 

aceleração com o lado em que a caixa é empurrada sugerindo uma força 

aplicada negativa ou velocidade negativa. Não concluímos ao certo que talvez 

estivesse expressando. 

 

“Se move para direita. Se move para esquerda.” (Aluno 13) 

 

“Positiva – quando maior que zero.” 
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“Negativa – quando está menor que zero.” (Aluno 35) 

  

 Acreditamos também que alguns alunos a citar esquerda e direita estão 

se referindo o lado do marcador de aceleração. Está positivo quando o 

marcador do lado direito é preenchido e está negativo quando o lado esquerdo 

está preenchido. 

 Concluímos que alguns alunos não expressaram corretamente suas 

ideias e outros realmente não compreenderam a relação entre aceleração e 

velocidade. Observem: 

 

“Quando é positiva não tem atrito e a velocidade continua rápida e 

constante. Quando negativa” (Aluno 34) 

  

Ainda assim conseguimos observar que mesmo em sua resposta 

incorreta está começando a relacionar algo entre aceleração e velocidade ao 

dizer “Quando positiva… velocidade rápida...”. Talvez usou a palavra rápida 

para representar crescente. 

 

 

4.3.2 Análise do teste de verificação da aprendizagem 

  Apresentamos nesta seção a análise do teste de verificação da 

aprendizagem aplicados na Escola 1 e Escola 2. Utilizamos um teste de 

verificação da aprendizagem como mais um instrumento de coleta de dados 

para avaliação da aprendizagem através do produto. 

 O teste de verificação da aprendizagem ocorreu no último encontro após 

todas as discussões e exercícios. O teste contou com 13 questões sendo 9 

objetivas e 4 discursiva. Participaram do teste um total de 143 alunos, 60 

alunos da Escola 1 e 83 da Escola 2. A análise está estruturada da seguinte 

forma: apresentaremos a questão respondida pelos alunos e um gráfico 

apresentado os resultados quantitativos mostrando o aproveitamento da 

questão nas duas unidades escolar, e posteriormente uma análise 



 

 

83 

 

interpretativa dos principais pontos observados. Para cada questão obtivemos 

os dados a seguir. 

 

 

QUESTÃO 1:Qual é a intensidade, direção e o sentido da força resultante nos 

seguintes casos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 61 – gráfico comparativo das respostas dos grupos da Escola 1 e Escola 2 para cada 
categoria desta questão. 

  

A Figura 61 mostra o gráfico que apresenta os dados coletados na 

questão 1 do teste de verificação da aprendizagem. Nesta questão podemos 

observar que tivemos um bom desempenho dos alunos nas duas escolas mas, 

ainda percebemos que alguns acreditavam que força resultante ou “Soma das 

Forças” é a soma da intensidade das forças mesmo depois de todas as 

discussões mostrando que a soma depende da direção das forças, ou seja, é 

uma grandeza vetorial. Destacamos uma das respostas: 
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O aluno não conseguiu calcular ou dizer a intensidade das forças 

resultante, mas devido a familiaridade com o jogo Cabo de Guerra conseguiu 

compreender a direção e o sentido desta força. 

 

 

QUESTÃO 2:Felipe adora brincar na neve. Perto de sua casa existe um grande 

lago que fica congelado todo o inverno. Num desses dias gelados, Felipe 

pegou seu carrinho e saiu para brincar. Chegando perto do lago, resolveu 

empurrar seu carrinho sobre o gelo. Considerando o lago uma superfície sem 

rugosidade, o que aconteceu com o carrinho de Felipe? 

 

a) após alguns instantes parou. 

b) não deslizou sobre o lago. 

c) deslizou bastante e em seguida parou. 

d) deslizou até o outro lado do lago e só parou quando bateu na margem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 – gráfico comparativo das respostas dos grupos da Escola 1 e Escola 2 para cada 
categoria desta questão. 

 

Observamos que uma pequena parte de alunos que não respondeu de 

forma satisfatória acreditou na alternativa “c” da questão. Acreditamos que isso 

ocorreu por não se atentaram ao fato do lago ser considerado, neste caso, uma 

superfície sem rugosidade, ou seja, não leram a questão com atenção o que 

frequentemente acontece em sala de aula. 
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QUESTÃO 3:O que explica o movimento do carrinho de Felipe? 

 

a) a pouca força com que Felipe empurrou. 

b) a superfície do lago ser muito lisa. 

c) a superfície do lago oferecer resistência ao deslize. 

d) a grande força que foi empregada no carrinho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 63 – gráfico comparativo das respostas dos grupos da Escola 1 e Escola2 para cada 

categoria desta questão. 

  

 Podemos observar que o comportamento das respostas nesta questão 

acompanhou o resultado obtido na questão 2. Acreditamos que se não 

responderam corretamente a questão anterior também não justificariam de 

forma correta. O pequeno aumento observado no número de alunos que não 

responderam corretamente, acreditamos se ver a alguns alunos que 

responderam de forma correta a questão anterior, ao se justificar nesta questão 

de número 3, não fizeram corretamente.  

 

 

QUESTÃO 4 :Lançado sobre uma superfície horizontal muito lisa, um bloco 

desloca-se sobre ela em linha reta com velocidade constante. Uma pessoa que 

observa o movimento afirma que, atuando sobre o bloco, existe uma força 

resultante para frente, que mantém seu movimento. O que podemos dizer 

sobre essa afirmação. (Adaptação do livro Física: volume único, Antônio 

Máximo e Beatriz Alvarenga, editora Scipione, 1997) 
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a) É verdadeira, pois se o bloco está em movimento para frente, existe uma 

força para frente. 

b) É falsa porque o bloco está em movimento uniforme em linha reta de acordo 

com a lei da Inércia. 

c) É verdadeira, pois nada se move se não houver uma força sendo aplicada. 

d) É falsa, pois a velocidade do bloco não é constante, como há movimento ela 

sofre variação durante o percurso. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 64 – gráfico comparativo das respostas dos grupos da Escola 1 e Escola 2 para cada 
categoria desta questão. 

 

 O gráfico mostrado na Figura 64, que mostra os dados coletados na 

questão 4, deixa claro o grande número de alunos que não responderam a 

questão corretamente, não conseguindo fazer a transposição do pensamento 

aristotélico para o modelo proposto por Newton através da Lei da Inércia. 

Acreditamos ainda que a Escola 2 teve um maior percentual de acertos devido 

ao uso da simulação na correção dos exercícios propostos auxiliando a fixar e 

a compreender o conceito da Lei da Inércia. 

 

 

QUESTÃO 5:Quando dizemos que um objeto está em equilíbrio, ou seja, com 

força resultante nula, significa que ele: 

 

a) está parado. 

b) está em movimento com velocidade constante. 

c) está parado ou em movimento com velocidade constante. 

d) está em movimento. 
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Figura 65 – gráfico comparativo das respostas dos grupos da Escola 1 e Escola 2 para cada 

categoria desta questão. 
 

 Através do gráfico da Figura 65, que representa os dados desta questão, 

podemos observar que grande parte dos alunos não compreendeu o conceito 

de Inércia. Acreditamos que devemos considerar que este é o primeiro contato 

dos alunos com a disciplina e este conceito requer certo nível de abstração. 

Desde as discussões anteriores a respeito da Inércia tiveram muita dificuldade 

em compreender a atuação de forças em objetos em equilíbrio. Acreditamos 

que esta dificuldade pode estar ligada ao fato de ainda não conhecerem todas 

as forças que podem atuar sobre um objeto e permanecendo com o 

pensamento aristotélico acreditando que se há movimento, há força a favor do 

movimento e se não tem forças atuando não tem movimento. 

 

 

QUESTÃO 6:Num certo supermercado, toda semana alguns funcionários são 

direcionados para a organização e limpeza do estoque. Durante a organização, 

precisaram arrastar uma prateleira para gerar mais espaço no ambiente. 

Sentiram muita dificuldade, pois a prateleira era muito pesada. Levando em 

consideração as leis da física, o que estes funcionários poderiam fazer para 

facilitar o serviço? 

 

a) Colocar um pano ou um conjunto de rodas em baixo da prateleira para 

diminuir o atrito entre o chão e a prateleira. 

b) Carregar a prateleira deitada. 
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c) Arrastá-la pelo chão. 

d) Deixá-la onde está. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 – gráfico comparativo das respostas dos grupos da Escola 1 e Escola 2 para cada 
categoria desta questão. 

 

Os resultados apresentados pelo gráfico da Figura 66 e as discussões 

feitas após a aplicação do roteiro de atividades sobre atrito, indicam que um 

grande número de alunos se aproximaram dos conceitos cientificamente 

aceitos. 

 

 

QUESTÃO 7:Márcia resolveu fazer algumas modificações na sala de seu 

apartamento que tinha o chão todo de madeira. Ao empurrar um caixote com 

alguns de seus objetos, Márcia verificou que o caixote não se movia. Qual teria 

sido o motivo? 

 

a) Não havia nenhuma força atuando sobre ele. 

b) O tempo que ela empurrou não foi o suficiente para que o movimento 

ocorresse. 

c) A força de atrito foi maior que a força aplicada. 

d) A força resultante era negativa. 
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Figura 67 – gráfico comparativo das respostas dos grupos da Escola 1 e Escola 2 para cada 
categoria desta questão. 

 

 Nesta questão notamos que a pequena parte dos alunos que não 

responderam satisfatoriamente foi por não terem se atentado ao enunciado da 

questão pois escolheram a alternativa em que se afirmava que não havia força 

atuando sobre o caixote. Acreditamos que escolheram esta questão por 

acreditarem que Márcia não estava empurrando o caixote.  

 

 

QUESTÃO 8:Considere as seguintes forças aplicadas a um corpo: (site Só 

Física) 

 

Qual é a força resultante aplicada?  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 68 – gráfico comparativo das respostas dos grupos da Escola 1 e Escola 2 para cada 
categoria desta questão. 
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Podemos observar através dos dados fornecidos pelo gráfico da Figura 

68 que grande parte atingiu o objetivo da questão, compreenderam o conceito 

de força resultante. Dos alunos que não responderam corretamente, uma parte 

foi porque somaram a intensidade das forças ao invés de subtrair, e outra parte 

foi porque colocaram sinal negativo na intensidade ou subtraíram de forma 

incorreta chegando a outros resultados. 

 

 

QUESTÃO 9:Uma caixa é empurrada em direção a uma parede. Após alguns 

instantes a caixa começa a parar ficando com aceleração e a velocidade 

respectivamente: 

 

a) aceleração positiva e a velocidade negativa 

b) aceleração negativa e velocidade negativa 

c) aceleração negativa e velocidade positiva 

d) aceleração positiva e velocidade positiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69 – gráfico comparativo das respostas dos grupos da Escola 1 e Escola 2 para cada 
categoria desta questão. 

 

 

 A partir das informações fornecidas pelo gráfico da Figura 69, 

acreditamos que uma das dificuldades encontrada é a não compreensão da 

questão, não conseguiram associar a questão ao que haviam visualizado na 

simulação, talvez a questão não tenha sido clara para eles. Outra dificuldade 
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pode está ligada a falta de compreensão do conteúdo. Podem não ter 

assimilado o conteúdo de assimilação de forma satisfatória. 

 

 

QUESTÃO 10:Joãozinho e Artur disputam o mesmo brinquedo, um carrinho. 

Joãozinho puxa prá cá e Arthur pra lá. Se Joãozinho puxa com uma força de 

15N e Arthur 10N quem vencerá essa disputa? Por quê? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 – gráfico comparativo das respostas dos grupos da Escola 1 e Escola 2 para cada 
categoria desta questão. 

  

 Através dos dados do gráfico da Figura 70, podemos observar que 

quando apresentamos uma situação-problema que teremos de utilizar o 

conceito de força resultante, quase cem por cento dos alunos conseguem 

realizar sem problemas. Observamos que os que responderam 

insatisfatoriamente assim fizeram pois não relacionaram corretamente aos 

nomes a intensidade das forças. Sendo assim, através das justificativas 

percebemos que justificaram corretamente mas utilizaram o nome errado para 

representar quem tinha mais força. 

 

 

QUESTÃO 11:Um celular está parado sobre uma mesa. Existem forças 

atuando sobre ele? Em caso afirmativo qual o módulo da soma dessas forças, 

ou seja, a força resultante? Por quê?  
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Figura 71 – gráfico comparativo das respostas dos grupos da Escola 1 e Escola 2 para cada 
categoria desta questão. 

 

 Como pode ser visto no gráfico da Figura 71, que nesta questão grande 

parte ainda não conseguiu internalizar que um objeto com força resultante zero, 

se encontra com em equilíbrio podendo está parado. Permanecem no 

pensamento aristotélico crendo que se um objeto está parado logo não existem 

forças atuando sobre ele e se está em movimento provavelmente existe uma 

força a favor deste movimento. Para Aristóteles, a força não pode ser 

dissociada da ação de puxar e empurrar, pois ela não pode ser separada do 

elemento que a produz. Desse pensamento segue que o que se move e o que 

causa o movimento devem estar em contato[CRUZ 1985 p.21]. 

 

 

QUESTÃO 12:Calcule a aceleração que adquiriram nos seguintes 

casos.(LEMBRANDO-SE DA 2a Lei de NEWTON, descrita como F = M.A). 
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Figura 72 – gráfico comparativo das respostas dos grupos da Escola 1 e Escola 2 para cada 
categoria desta questão. 

 

Observando os dados apresentados na Figura 72 podemos observar a 

grande dificuldade que os alunos encontram ao resolver questões que 

envolvam cálculos matemáticos. Acreditamos que o baixo rendimento e grande 

número de alunos que não responderam ao teste pode ter ocorrido devido a 

pouca familiaridade com fórmulas, dificuldade na resolução matemática além 

dos poucos exercícios com esse tipo de abordagem. Muitos colocaram os 

dados em seus devidos lugares, mas não souberam prosseguir pois 

esbarraram em suas dificuldades matemáticas. Observemos algumas 

respostas dadas: 

 

 

 

Observamos que o aluno conseguiu substituir na fórmula os valores 

corretos, mas não conseguiu resolver matematicamente. Identificamos uma 

grande dificuldade dos alunos em resolver questões com equações algébricas 

e fórmulas. 
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QUESTÃO 13:Observe a ilustração e marque a alternativa que representa a 

direção e o sentido da força de atrito no sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

a)   b)   c)   d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73 – gráfico comparativo das respostas dos grupos da Escola 1 e Escola 2 para cada 
categoria desta questão. 

 

 Os dados apresentados pelo gráfico da Figura 73 mostram um número 

considerável de alunos que não responderam a questão corretamente. Para 
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este objetivo de aprendizagem os dados qualitativos retirado dos encontros e 

quantitativos aqui apresentados, sugerem que houve compreensão por mais 

da metade dos alunos, mas que ainda alguns acreditam que a direção e o 

sentido da força de atrito estão a favor do movimento ou na vertical de cima 

para baixo. Acreditamos que os alunos que responderam que a força de atrito 

está na vertical de cima para baixo, talvez não tenham se atentado bem a 

questão. Às vezes este aluno pode ter apontado onde está o atrito no 

desenho. 

 

 

4.3.3Análise da Avaliação da Metodologia 

 Para avaliação da metodologia utilizada aplicamos um questionário com 

quatro questões (Apêndice 3), sem identificação do aluno. As seis turmas que 

participaram da aplicação do produto educacional responderam ao questionário 

de avaliação da metodologia, Escola 1 e Escola 2. 

 Dentre os dados obtidos na avaliação da metodologia podemos destacar 

que de forma geral os alunos gostaram das aulas considerando como boa ou 

ótima essa nova forma de aprender e destacando o interesse e motivação para 

aprender. 

 Destacaremos as questões utilizadas na avaliação da metodologia 

seguidas dos gráficos com dados referentes as respostas dos alunos e em 

seguida uma análise geral dos dados recolhidos.  

  

 

QUESTÃO 1:Na sua opinião, o uso de simulação em aula: 

 

(  )facilita a aprendizagem 

(  )dificulta a aprendizagem 

(  )aprende da mesma forma que nos demais tipos de aula 
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Figura 74 – gráfico com as respostas dadas para cada categoria desta questão 
 

 

QUESTÃO 2:Este tipo de aula estimulou a sua participação mais efetiva? 

 

(  ) sim 

(  ) não 

(  ) muito pouco 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 – gráfico com as respostas dadas para cada categoria desta questão 
 

 

QUESTÃO 3:Como você classifica a compreensão do conteúdo com o uso da 

simulação computacional? 

 

(  ) Ruim 

(  ) Regular 

(  ) Boa 

(  ) Ótima 
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Figura 76 – gráfico com as respostas dadas para cada categoria desta questão 
 

 

QUESTÃO 4:O uso da simulação computacional gerou vontade de assistir e 

participar da aula? 

 

(  ) sim 

(  ) não 

(  ) muito pouco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77– gráfico com as respostas dadas para cada categoria desta questão 

 

  Os gráficos das figuras 74 e 76 apresentam a distribuição de respostas 

dos alunos às questões 1 e 3 da avaliação da metodologia. Nessas questões 

da avaliação da aprendizagem podemos observar que um número muito 

grande de alunos, consideram que o uso de simulações em aula facilitam a 

aprendizagem e auxilia na compreensão do conteúdo estudado. Pelas 

respostas dadas pelos alunos, podemos observar o benefício da simulação 

computacional para a compreensão de conteúdos de física. Araújo [ARAUJO 

2005] não tem dúvidas que as simulações e modelagens computacionais são 

potencialmente facilitadoras de uma aprendizagem significativa dos conteúdos 
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e procedimentos da Física e que podem contribuir para uma mudança atitudinal 

dos alunos em relação a Física. Para Folhais [FIOLHAIS 2003] a simulação é 

um recurso pedagógico valioso que auxilia na compreensão das Ciências 

Fisico-Químicas. Em diversos comentários deixados espontaneamente pelos 

alunos, observamos a contribuição desse tipo de metodologia no que se refere 

a aprendizagem. Destacamos alguns comentários feitos pelos alunos: 

  

“Eu achei que foi muito bom e ajudou bastante na aprendizagem 

pelo fato da aula ser feito em simulação computacional.” 

 

“Eu gostei porque é mais fácil de aprender por isso eu gostei muito.”  

 

“Eu achei muito boa as aulas e queria ter muitas e muitas aulas 

iguais as estas.” 

 

“Ótimo, gostei muito, queria ter essa aula hoje novamente no dia a 

dia é uma aula que eu nunca tive mais aprendi bastante. É muito 

especial essa aula. A professora ensina muito bem.”  

 

“Eu aprendo nas duas aulas, o que eu não conseguia entender tirava 

dúvida na prática.” 

  

 Através do comentário deste último aluno percebemos que ele 

considerou a aula, com a simulação e nossa forma de trabalhar, como sendo 

uma aula prática. Nas aulas os alunos se tornaram atuantes e ativos no 

processo ensino-aprendizagem. McCombs e Pope em palavras de Sisto e 

colaboradores [SISTO 2011], acreditam que os alunos se motivam mais 

facilmente se as tarefas propostas são desafiantes, requerendo engajamento 

ativo do estudante no seu próprio processo de aprendizagem. Vejamos outros 

comentários: 
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“Eu gostei da aula porque foi fácil de entender por causa do slide e 

do jeito de explicar do professor.” 

 

“Essas aulas foi muito interessante porque se fosse no quadro não 

iria entender acho bem legal.” 

 

“Mais deveria usa o computador mais vezes pra fazer trabalho em 

dupla.” 

  

 Observamos que a simulação não é auto-suficiente, sendo de suma 

importância a interação entre alunos e entre aluno/professor. Observamos a 

importância do professor e da interação entre alunos nos comentários citados 

acima. Pois segundo a referência [ARAUJO 2005] não se pode ignorar o papel 

fundamental da interação social na reconstrução do conhecimento no aprendiz, 

não é possível deixar de lado a diversidade de materiais e estratégias. Outros 

alunos acreditam que esta metodologia auxilia na otimização do tempo de aula 

além de ser mais agradável de se assistir. 

 

“As atividades colaborativas, presenciais ou virtuais, em pequenos 
grupos, têm grande potencial para facilitar a aprendizagem 
significativa porque viabilizam o intercâmbio, a negociação de 
significados, e colocam o professor na posição de 
mediador”[MOREIRA 2012]  

 

 Apresentamos a seguir outros comentários que destacamos das 

respostas dadas pelos alunos: 

 

“As aulas são muito estimulantes.” 

 

“Foi bom porque estimulou nós alunos a ter vontade de entender a 

matéria e eu acho que ajudou na matéria.” 

 

“As aulas com a ajuda da simulação fez com que a aula rendesse 

mais e fosse mais engraçada de assistir.” 
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Podemos notar neste comentário abaixo que o produto educacional 

produzido pode ser considerado potencialmente significativo pois fez com que 

despertasse a vontade de aprender contribuindo para que o aprendiz 

recebesse o novo conhecimento de forma não literal e não arbitrária 

contribuindo para uma aprendizagem significativa.   

 Também devemos considerar que ao variar os tipos de estratégias 

utilizadas em sala de aula, além de motivar, permite ao aluno aprender 

fazendo, em vez de aprender simplesmente ouvindo. Desta forma, melhora-se 

a compreensão dos conteúdos e o aproveitamento escolar [FIOLHAIS 2003] 

 Percebemos, então, que: 

 

“As atividades de simulação e modelagem computacionais têm como 
objetivo motivar o aluno e engajá-lo intelectualmente nas tarefas 
propostas de modo que ele se disponha a relacionar o novo 
conhecimento de forma não-arbitrária e não-literal em sua estrutura 
cognitiva, condições necessárias para que haja uma aprendizagem 
significativa do ponto de vista ausubeliano” [ARAUJO 2005 p.176] 

  

 De forma geral, os estudantes avaliam a metodologia utilizada como 

boa, auxiliando a compreensão dos fenômenos estudados e a contornar 

algumas dificuldades. Além disso, consideraram a metodologia uma forma de 

tornar as aulas mais interessantes e motivadoras, gerando vontade de 

aprender o conceito proposto. 
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Capítulo 5 

Considerações Finais 

 

A maneira como a Física é tratada por diversos professores e 

compreendida pelos alunos de 9º ano foi uma de nossas preocupações desde 

o princípio. Não queríamos que os alunos entrassem no Ensino Médio com 

uma ideia equivocada da Física considerando-a uma disciplina de difícil 

compreensão e que privilegia cálculos e fórmulas. Uma das formas de tentar 

contornar essa situação é utilizar-se de vários recursos didáticos que temos 

disponíveis.  

 O uso das tecnologias de comunicação e informação no sistema de 

ensino tem sido cada vez mais constante no discurso pedagógico. Os recursos 

tecnológicos junto a metodologia utilizada podem se tornar ferramentas 

valiosas a fim de facilitar a aprendizagem.  

 Acreditamos que o uso de simulações computacionais propicia a 

visualização de características dos fenômenos físicos reais ou ideacionais e 

permite que o aprendiz modifique condições para melhor observação e análise 

além de todo o apelo visual que ela traz. 

 Observamos a satisfação dos alunos ao resolverem as questões dos 

roteiros de atividades em trabalhar em duplas ou trios onde coletivamente 

interagiram de forma colaborativa facilitando o estabelecimento de relações 

entre o novo conhecimento e o prévio em sua estrutura cognitiva. As atividades 

na simulação auxiliaram a visualizar e a perceber conceitos de força e 

movimento que talvez somente quadro e giz não permitissem. Outra 

característica que acreditamos ter auxiliado na compreensão é a de 

encontrarmos na simulação utilizada elementos presentes no cotidiano de 

muitas crianças, brincadeira de cabo-de-guerra e skate. Esses elementos 

funcionaram como organizadores prévios. Fizeram a ponte entre o novo 

conhecimento e os conhecimentos prévios. 

 Analisando os objetivos a serem alcançados para cada ambiente de 

aprendizagem observamos que algumas concepções errôneas trazidas pelos 

alunos ainda persistem como a concepção da necessidade de uma força para 
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que o objeto permaneça em movimento ou que se ele se encontra parado é 

porque nenhuma força atua sobre ele. Nossa proposta não se embasou em 

uma transposição imediata de algumas concepções, pois como afirma Moreira 

[MOREIRA 2012] a aprendizagem significativa é progressiva, com rupturas e 

continuidades e pode ser um processo bastante longo. 

Neste sentido, é importante destacar que consideramos o produto produzido e 

a simulação computacional como um material potencialmente significativo, um 

recurso pedagógico atraente e motivador, mas não auto-suficiente, 

considerando que os alunos analisados, de 9ºano, estão iniciando o contato 

com a nova disciplina, ou seja, estão no início de um processo longo de 

aprendizagem. 

 Podemos perceber através da avaliação da metodologia utilizada que o 

uso da simulação tornou a aula mais dinâmica e gerou vontade de aprender o 

que pode ter feito com que o aprendiz tivesse uma pré disposição a aprender, 

uma das principais condições destacada pela teoria da aprendizagem 

significativa para que ocorra a aprendizagem. 

 Por fim, após a resolução dos roteiros de atividades, exercícios, 

discussão e sistematização do conteúdo, buscaram inferir regularidades e 

encontramos indicadores de que houve uma aprendizagem significativa.  

 Em linhas gerais, acreditamos que a abordagem adotada e o produto 

utilizado, contribuíram para uma melhor compreensão dos conceitos de Força e 

Movimento e permitiu a reflexão de conceitos que embora um bom número de 

alunos mostrou não abandonar as concepções alternativas que envolvem o 

conceito estudado. Uma alternativa seria explorar o uso de estratégias de 

argumentação [SASSERON 2013], pois ao argumentar o aluno compara, 

levanta hipóteses e as justifica em prol da defesa de um ponto de vista 

favorecendo a negociação de significados através da interação intencionando o 

convencimento do aprendiz. 
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Capítulo 6 

Conclusões e Perspectivas 

 

Neste trabalho foi mostrado a concepção e construção do produto 

educacional para o ensino de noções básicas de dinâmica através do estudo 

de força e movimento através da simulação computacional com aplicativo do 

PHET para o 9o ano do ensino fundamental. Apresentamos uma discussão 

sobre a aprendizagem significativa e como o uso de simulações pode facilitar o 

aprendizado de uma geração tecnológica que desde muito cedo aprender a 

lidar com tecnologia de informação através de jogos, telefones, computadores 

e tablets.  

 O produto suporta duas abordagens. Na primeira o produto pode ser em 

um laboratório de informática e os alunos realizam a simulação através de um 

roteiro guiado. Na segunda abordagem, o produto pode ser aplicado em sala 

de aula ou sala de projeção através da projeção da simulação, que é feita, 

neste caso, pelo professor. O produto foi aplicado em seis turmas pela 

professora pesquisadora e também por outra professora, que pode testar o 

manual de aplicação no que se refere a clareza e eficiência. 

 A análise do produto mostra que houve uma mudança significativa na 

postura dos alunos, ocorrendo grande envolvimento nas aulas, comparado com 

o que é observado nas aulas de rotina, que empregam, basicamente, a forma 

tradicional de ensino. Também mostrou eficácia no ensino dos conceitos. Os 

problemas detectados no teste de avaliação da aprendizagem mostram que 

são estes exatamente os pontos de maior dificuldade no ensino de mecânica. 

 Concluímos que o produto elaborado foi aplicado com sucesso e que, 

uma vez disponibilizado, poderá contribuir com colegas de todo país como 

mais uma alternativa para o ensino de física no 9o ano do ensino fundamental. 
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Apêndice 1 

Roteiros 

 

(A) para realização na simulação 

(B) para a realização com o projetor multimídia 
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Bem vindos, caros aluno! 

 

 

Você sabe o que é preciso para colocar um corpo em movimento? 

 

Se um corpo está parado, tem força atuando nele? E em um corpo com 

velocidade? 

 

O que é preciso para que um corpo parado atinja certa velocidade? 

 

 

 Estas perguntas estão são típicas quando se estuda o movimento dos 

corpos. O ramo da física que responde a estas questões é conhecido como 

Dinâmica. Neste ramo estuda-se as causas do movimento. 

  

 Em 1642, nascia na Inglaterra Isaac Newton, cientista inglês, mais 

reconhecido como físico e matemático, embora tenha sido também astrônomo, 

alquimista, filósofo natural e teólogo. Deve-se a ele o início de uma verdadeira 

revolução na ciência física, ao formular suas três leis básicas, os princípios 

fundamentais que são usados até hoje para analisar os movimentos dos 

corpos. 

  

 Entenderemos o conceito destas leis a partir do desenvolvimento de 

cada roteiro de atividades. 

 

 

 

 

 

 

OBS: Leia atentamente toda a questão antes de executá-la na simulação. 
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Roteiro para realização na Simulação Computacional 

 

Aluno(s):_________________________  Turma: _______  Data: __________ 

 

 

Roteiro de Atividades 1-A 

 

Ambiente 1: Cabo de Guerra 

 

Nesta atividade faremos um pequeno estudo sobre o movimento de um 

corpo e suas causas. Este é um ramo da física conhecido como Dinâmica.  

 Em 1642, nascia na Inglaterra Isaac Newton, cientista inglês, mais 

reconhecido como físico e matemático, embora tenha sido também 

astrônomo,alquimista,filósofo natural e teólogo. Deve-se a ele o início de uma 

verdadeira revolução na ciência física, ao formular as três leis básicas, os 

princípios fundamentais que são usados até hoje para analisar os movimentos 

dos corpos. Entenderemos o conceito destas leis a partir do desenvolvimento 

de cada roteiro de atividades.  

 

OBS: Leia atentamente toda a questão antes de executá-la na simulação. 

 

1) Coloque um boneco, de qualquer uma das equipes, próximo ao carrinho, 

clique em “Iniciar” e observe. O que acontece com o carrinho? Por quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2) Clique em “Reiniciar tudo?” e coloque um boneco pequeno azul à esquerda 

e dois bonecos de vermelhos de mesmo tamanho à direita. Clique em “Iniciar” 

e observe. Quem vence o cabo de guerra? O que acontecerá com o carrinho 

que se encontra no meio da tela? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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3) Clique em “Reiniciar tudo?”. Coloque o maior e o menor boneco azul e dois 

bonecos pequenos de cor vermelha e acione o botão “Iniciar!”, o que 

acontecerá? Justifique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4) Observe as setas indicativas “Força para a Esquerda” e “Força para a 

Direita”. Existe diferença de tamanho entre elas? Por que será? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5) Agora ative a opção “Valores” que se encontra na parte superior da tela. O 

que você concluiu em relação as setas se confirmou? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6) Clique em “Voltar”. Que time vencerá se colocar agora dois bonecos 

pequenos da equipe azul e apenas um boneco grande da equipe vermelha? 

Ative a opção “Valores”, observe os valores contidos nas setas e responda. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7) Clique em “Iniciar” e verifique. 

 

8) Clique no botão “Reiniciar tudo?” e ative as opções “Soma das Forças” e 

“Valores”. Agora, coloque um boneco médio e um pequeno da equipe azul e 

um boneco grande e um médio na equipe vermelha. Antes de iniciar observe 

os valores das forças para direita e esquerda, a soma das forças e preveja que 

equipe vencerá o nosso jogo. Justifique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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9) Clique em “Iniciar”. O que você esperava se confirmou? O que a seta “Soma 

das Forças” indica? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

10) Qual a relação entre as forças exercidas pelos bonecos e o valor 

encontrado na “Soma das Forças”? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

NOTA: A Soma das Forças é conhecida como Força Resultante. Esta força é 

uma força única, capaz de produzir o mesmo efeito que as demais forças 

atuantes no sistema. Quando duas ou mais forças atuam sobre um corpo, 

muitas vezes temos a necessidade de substituí-las por uma força única, capaz 

de produzir o mesmo efeito que elas, em conjunto, produzem. Esta força única 

é denominada Força Resultante. (Livro Física: volume único, Antônio Máximo e 

Beatriz Alvarenga, editora Scipione, pág. 81). 

 

11) Clique em “Reiniciar tudo?”, marque a opção “Valores” e coloque de cada 

lado do carrinho os dois maiores bonecos equipe . Aperte “Iniciar”. O que 

aconteceu com o carrinho? E com as setas “Força para Esquerda” e “Força 

para Direita”? O que isso significa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

12) Qual será o valor da força resultante?  

_______________________________________________________________ 

 

Nota: Quando as forças se anulam, o objeto entra em equilíbrio tendo força 

resultante zero.  
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13)Ative novamente a opção “Soma das forças” e confira sua resposta. 

 

14) O que se pode concluir, sobre a Força resultante e o movimento do objeto, 

quando coloco de cada lado uma mesma força? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

15) O que é necessário para o carrinho adquirir movimento? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Roteiro de Atividades 2-A 

 

Ambiente 2: Movimento 

 

1)Coloque um caixote em cima do skate e observe. O que aconteceu? Por 

quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2) Ative as opções “Força, Valores, Massa e Velocidade”. Arraste a criança 

para cima do skate. Aplique uma força de 10N sobre ela, para isso digite o 

valor no retângulo branco que se encontra na parte inferior da tela e aperte 

“Enter” no teclado do computador. O que acontece com seu estado de 

movimento? Observe a velocidade durante certo tempo do percurso. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3) A velocidade se altera, ou seja, aumenta ou diminui durante o movimento do 

objeto? Sua alteração acontece de forma rápida ou lenta? 

_______________________________________________________________ 
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4)Clique em “Reiniciar tudo”, ative novamente todas as opções descritas na 

atividade 1. Arraste a criança e aplique uma força de 200N sobre ela. Observe 

tudo que ocorre e descreva. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Nota: Você acabou de observar um exemplo da primeira Lei de Newton que diz 

assim: 

 

“Na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso, e 

corpo em movimento continua em movimento em linha reta e com 

velocidade constante” (Livro Física de Antônio Máximo e Beatriz 

Alvarenga). 

 

5) O skate para em algum momento, durante o tempo em que você observou? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6) Existe alguma diferença no movimento quando altero minha força de 10N 

para 200N?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Roteiro de Atividades 3-A 

 

Ambiente 3: Atrito 

 

1) Arraste um caixote e coloque em frente ao boneco. Aplique uma força de 

100 Newtons sobre ela. Ela se move? Por que isso acontece? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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2)Marque as opções “Soma das Forças” e “Valores”. Qual o valor dado na 

Força resultante? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3) Clique em pause e altere o Atrito para “Nenhum” e depois clique em “play”. A 

caixa se moveu? Por quê?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4) Clique em “pause”.Quais são as forças atuantes no caixote sem o atrito? E 

quando existe atrito? Desenhe, incluindo a força resultante. 

 

 

 

 

5) Clique em “Reiniciar tudo?”. Ative as opções “Soma das Forças” e “Valores”, 

coloque o caixote em frente ao boneco e experimente valores diferentes para a 

força aplicada até que o caixote se mova. Qual o valor mínimo que preciso 

colocar na força aplicada para que ocorra o movimento? Por quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

OBS: Ao realizar a questão será necessário que, toda vez que for inserido um 

novo valor para a força aplicada, reinicie toda a animação para que seja 

considerado somente a força utilizada naquele momento. 

 

Clique em “pause”. 

 

6) Qual o valor que preciso encontrar na “Soma das Forças” para que haja 

deslocamento do objeto? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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7)Ao mover a caixa, a seta que indica a força aplicada é do mesmo tamanho da 

seta que indica a força de atrito? Justifique.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8) Coloque mais um caixote. Utilize a mesma força necessária para mover 

apenas um caixote, clique em “play” e observe. Moveu?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9) Encontre a força necessária para mover os dois caixotes. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

10)Trocando o objeto para um mais pesado, a geladeira, por exemplo, e 

deixando o Atrito em “Nenhum” qual será a força necessária para ter 

movimento? Esta força se altera quando deixada em outra opção do Atrito? 

Justifique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

11) Clique em “Reiniciar tudo?”. Ative todas as opções no lado superior direito 

da tela, coloque o caixote em frente ao boneco e aplique uma força de 

aproximadamente de 90N sobre o caixote. Desenhe o sistema. 

 

12) Clique em “pause” e aplique esta mesma força no sentido oposto, da direita 

para a esquerda. As forças aplicadas permaneceram nas mesmas posições 

anteriores? O que você pode concluir sobre a força de atrito? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Roteiro de Atividades 4-A 

 

Ambiente 4: Laboratório de Aceleração  

 

1) Marque todas as opções existentes no lado superior direito da tela. Arraste 

um caixote para frente do boneco, aplique uma força de aproximadamente de 

150N sobre ele e observe a velocidade. 

 

 

2) Clique em “Reiniciar tudo?” e marque todas as opções existentes no lado 

superior direito da tela. Arraste um caixote para frente do boneco, aplique uma 

força de aproximadamente de 400N sobre ele e observe o que acontece com o 

marcador de velocidade e aceleração enquanto o boneco empurra. Descreva.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3)Ao variar as forças aplicadas de 150N para 400N houve diferença na 

aceleração? Por quê?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4) Quais as forças atuantes enquanto a velocidade aumenta? Desenhe o objeto 

acompanhado das forças.  

 

 

 

5) Após o boneco cair, quais as forças que atuam?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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6)O que acontece com a “Velocidade” e a “Aceleração” após a queda do 

boneco? Por que será?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7) Clique em “Reiniciar tudo?”, ative todas as opções no canto superior da tela. 

Empurre a geladeira com uma força de 500N. Há velocidade e aceleração no 

movimento? Por quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8) O que precisamos fazer para que haja movimento?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9) Clique em “pause” e retire todo o atrito colocando o “Atrito” na opção 

nenhum. Clique em “play” e observe todo o movimento até que o ponteiro 

indicador da velocidade fique parado. A partir daí o que acontece com a 

aceleração?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Nota: O caixote esta agora obedecendo a 1ª Lei de Newton que é a Lei da 

Inércia. 

 

“Na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso, e 

corpo em movimento continua em movimento em linha reta e com 

velocidade constante.” (Livro Física de Antônio Máximo e Beatriz 

Alvarenga). 
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10) O que se pode concluir sobre a aceleração depois do observado?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

11) Quando a aceleração é positiva? E negativa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Roteiro para realização com o projetor multimídia 

 

Nome: _____________________ Turma: _____   Data: ________________ 

 

 

Roteiro de Atividades 1-B 

 

Ambiente 1: Cabo de Guerra 

 

Nesta atividade faremos um pequeno estudo sobre o movimento de um 

corpo e suas causas. Este é um ramo da física conhecido como Dinâmica.  

Em 1642, nascia na Inglaterra Isaac Newton, cientista inglês, mais 

reconhecido como físico e matemático, embora tenha sido 

também astrônomo, alquimista, filósofo natural e teólogo. Deve-se a ele o início 

de uma verdadeira revolução na ciência física, ao formular as três leis 

básicas, os princípios fundamentais que são usados até hoje para analisar os 

movimentos dos corpos. Entenderemos o conceito destas leis a partir do 

desenvolvimento de cada roteiro de atividades. 

 

OBS: Leia atentamente toda a questão antes de executá-la na simulação. 
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1)O que acontece com o carrinho? Por quê?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2)Quem vence o cabo de guerra? O que acontecerá com o carrinho que se 

encontra no meio da tela?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3)O que acontecerá? Justifique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4)Existe diferença de tamanho entre elas? Por que será?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5) O que você pode concluir em relação as setas se confirmou? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6)Que time vencerá? Observe os valores contidos nas setas e responda. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7) Preveja que equipe vencerá o nosso jogo. 

_______________________________________________________________ 

 

8)O que você esperava se confirmou? O que a seta “Soma das Forças” indica? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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9)Formule uma sentença matemática que mostre a relação entre as forças 

exercidas pelos bonecos e o valor encontrado na “Soma das Forças”? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

10) O que aconteceu com o carrinho? E com as setas “Força para Esquerda” e 

“Força para Direita”? O que isso significa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

NOTA: A Soma das Forças é conhecida como Força Resultante. Esta força é 

uma força única, capaz de produzir o mesmo efeito que as demais forças 

atuantes no sistema. Quando duas ou mais forças atuam sobre um corpo, 

muitas vezes temos a necessidade de substituí-las por uma força única, capaz 

de produzir o mesmo efeito que elas, em conjunto, produzem. Esta força única 

é denominada Força Resultante. (Livro Física, Antônio Máximo e Beatriz 

Alvarenga pág. 81). 

 

11) Qual será o valor da força resultante? 

_______________________________________________________________ 

 

12) O que se pode concluir, sobre a Força resultante e o movimento do objeto, 

quando coloco de cada lado uma mesma força? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Nota: Quando as forças se anulam, o objeto entra em equilíbrio tendo força 

resultante zero.  
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13) Qual o valor necessário na “Soma das Forças” para que o carrinho adquira 

movimento? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Roteiro de Atividades 2-B 

 

Ambiente 2: Movimento 

 

1) O que aconteceu? Por quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2)O que acontece com seu estado de movimento? Observe a velocidade. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3) A velocidade se altera, ou seja, aumenta ou diminui durante o movimento do 

objeto? Sua alteração acontece de forma rápida ou lenta? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4) Observe tudo que ocorre e descreva. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Nota: Você acabou de observar um exemplo da primeira Lei de Newton que diz 

assim:  
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“Na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso, e 

corpo em movimento continua em movimento em linha reta e com 

velocidade constante.” (Livro Física de Antônio Máximo e Beatriz 

Alvarenga) 

 

5) A velocidade diminui fazendo o skate parar em algum momento, durante o 

tempo em que você observou? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6) Existe alguma diferença no movimento quando altero minha força de 10N 

para 200N? Qual? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Roteiro de Atividades 3-B 

 

Ambiente 3: Atrito 

 

 

1) O caixote se move? Por que isso acontece? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2) Qual o valor dado na Força resultante? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3) A caixa se moveu? Por quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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4) Quais são as forças atuantes no caixote sem o atrito? E quando existe 

atrito? Desenhe, incluindo a força resultante. 

 

 

5) Qual o valor mínimo que preciso colocar na força aplicada para que ocorra o 

movimento? Por quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6) Qual o valor que preciso encontrar na “Soma das Forças” para que haja 

deslocamento do objeto? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7) Ao mover a caixa, a seta que indica a força aplicada é do mesmo tamanho 

da seta que indica a força de atrito? Justifique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8) Os caixotes se movem quando utilizamos a força necessária para mover 

apenas um deles? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

9) Qual será a força necessária para mover os dois caixotes? 

_______________________________________________________________ 

 

 

Nota: O caixote está agora obedecendo à 1ª Lei de Newton que é a Lei da 

Inércia. 
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10) Qual será a força necessária para ter movimento? 

_______________________________________________________________ 

 

11) A força necessária para haver movimento se altera quando deixada em 

outra opção do Atrito? Justifique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

12) Desenhe o sistema apresentado pelo professor.As forças aplicadas 

permaneceram nas mesmas posições anteriores? 

 

13) O que você pode concluir sobre a força de atrito? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Roteiro de Atividades 4-B 

 

Ambiente 4: Laboratório de Aceleração 

 

 

1) Observe o que acontece com o marcador de velocidade e aceleração 

enquanto o boneco empurra. Descreva. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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2) Ao variar as forças aplicadas de 150N para 400N houve diferença na 

aceleração? Por quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3)Quais as forças atuantes enquanto a velocidade aumenta? Desenhe o objeto 

juntamente as forças. 

 

 

 

4) Após o boneco cair, quais as forças que atuam? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5) O que acontece com a “Velocidade” e a “Aceleração” após a queda do 

boneco? Por que será? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6) Há velocidade e aceleração no movimento? Por quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7) O que precisamos fazer, sem alterar a força aplicada, para que haja 

deslocamento da geladeira? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

8) A partir do momento em que o ponteiro que marca a velocidade pára o que 

acontece com a aceleração? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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9) Quando a aceleração é positiva? E negativa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

10) O que se pode concluir sobre a aceleração depois do observado? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Apêndice 2 

Manual de Aplicação do Produto Educacional 
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS 

CURSO DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA 

SBF/CAPES 

 

 

 

 

Produto Educacional 

 

 

 

 

 

SIMULAÇÕES COMPUTACIONAIS PARA O ENSINO DE CONCEITOS DE 

FORÇA E MOVIMENTO NO 9O ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

 

Manual de aplicação 

 

 

 

GLAUCIA MARTINS RICARDO SOUZA 

 

 

 

 

 

 

Orientador:Prof. Dr. José Augusto Oliveira Huguenin 
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Caro colega, bem-vindo! 

 

Este produto educacional foi desenvolvido no Curso de Mestrado 

Nacional Profissional em Ensino de Física, no Polo 15 – Instituto de Ciências 

Exatas da Universidade Federal Fluminense, com o objetivo de auxiliar no 

ensino dos conceitos básicos de dinâmica através da abordagem de força e 

movimento.  

 Este Manual de Aplicação contém informações sobre a aplicação do 

produto, que consiste em quatro roteiros de atividades para serem realizadas a 

partir da execução da simulação “Força e Movimento” do PHET simulations. 

Foram desenvolvidas duas abordagens de aplicação: 

 

Abordagem A: para realização das atividades em um laboratório de 

informática ou em um ambiente em que os alunos tenham acesso a 

computadores para que eles manipulem e façam a simulação. 

Abordagem B: para realização em sala de aula com projetor multimídia, ou 

sala de projeção. Nesta abordagem a simulação é feita pelo professor e 

projetada para que os alunos possam responder às atividades do roteio. 

 

 O Manual de Aplicação está organizado em três partes: 

 

PARTE 1 - PHET – Forças e movimento, noções básicas: apresenta e 

mostra como obter gratuitamente o PHET.  

PARTE 2 – Forma geral de aplicação: fornece informações gerais sobre o 

planejamento e execução dos roteiros de atividades. 

PARTE 3 - Aplicação em Laboratório de informática (Abordagem A): 

mostra detalhes, passo a passo, da aplicação nesta abordagem.  

PARTE 4 - Aplicação em sala de aula com projetor (Abordagem B): mostra 

detalhes, passo a passo, da aplicação nesta abordagem.  

 

 

DESEJAMOS UM ÓTIMO TRABALHO! 
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PARTE 1 
 

PHET: Forças e movimento – noções básicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

132 

 

 O Phet simulations é um projeto da Universidade do Colorado, EUA, que 

disponibiliza gratuitamente simulações computacionais de física e outras 

disciplinas, como química, matemática e biologia. As simulação são escritas em 

java, Flash ou HTLM-5, podendo ser executadas on-line ou off-line, pois pode-

se baixar todas as simulações e executá-las sem internet. Para tanto, é 

necessário ter as versões java compatíveis com o aplicativo. Devido a 

parcerias, há simulações traduzidas para inúmeras línguas, inclusive o 

português.  

 O endereço eletrônico do deste projeto, onde todas as simulações 

diposníveis podem ser encontradas é <https://phet.colorado.edu/pt_BR/>. A 

Figura 1 mostra a tela inicial do site. 

 

Figura 1 – Tela inicial do site PhET<https://phet.colorado.edu/pt_BR/> 

 

 A navegação é muito simples e podemos escolher as simulações em um 

menu bem organizado e interativo. Por exemplo, ao acionar o ícone “instalação 

completa” todos os pacotes são baixados, inclusive o java. Se acionarmos o 

ícone “on-line”, observamos o menu de simulações disponíveis e podemos 

começar escolhendo pela área: Física, Química, Matemática. Dentro das áreas, 

os conteúdos com simulações disponíveis. A Figura 2 apresenta a tela depois 

de acionarmos os ícones “Física” e “Movimentos”  

https://phet.colorado.edu/pt_BR/
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Figura 2 – menu de simulações para estudo de “Movimento”. 

 

 As simulações que usamos foram “Força e Movimento – Noções 

básicas” disponíveisem http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/forces-and-

motion-basics.O roteiro de Atividades foi desenvolvido para a simulação em 

Java baixada no computador.  

 

 

Descrição da Simulação 

 

 Esta é a Tela Inicial da simulação Força e Movimento: Noções Basicas. 

Ela se encontra disponível no website chamado Phet, um laboratório virtual de 

ciências da Universidade do Colorado.  

 A simulação pode ser encontrada em HTML 5, uma versão que pode ser 

utilizada “on line” na rede mundial de computadores ou “off line”, quando salvas 

em computadores que possuem JAVA. Encontramos o idioma inglês para a 

versão “on line” e português para “off line”. 

 A simulação permite a manipulação e mudanças de algumas condições, 

como força e atrito em um determinado sistema. 

http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/forces-and-motion-basics
http://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/forces-and-motion-basics
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 “Online” encontramos a simulação em HTML 5, que pode ser acessada 

pela rede mundial de computadores através de tablets, computadores e 

celulares enquanto “offline” é necessário salvá-la em um computador.  

 

 

Simulação utilizada “Off line” 

 

 

Ambiente 1 – Cabo de Guerra 

  

Nesta opção encontraremos na área principal um carrinho parecido com 

uma lixeira e duas equipes com bonecos vermelhos, a direita e azuis, a 

esquerda. Juntos simularão um cabo de guerra. 

 

 

 
Figura 3 – tela da simulação “Força e movimento – noções básicas” 

 

 

 Ao darmos início a simulação, arrastarmos qualquer boneco para a 

corda e clicarmos em “Iniciar!” iniciaremos um “cabo de guerra”. A simulação é 

Soma das Forças: 
exibirá uma seta que 

indica a direção e o 

sentido da força 

resultante. 

Valores: mostrará os 

valor da força exercida 

por cada boneco ou soma 

de bonecos, e o valor da 

força resultante. 

Escolha do Ambiente : Cabo de Guerra, Movimento, Atrito e 

Laboratório de Aceleração. 

Reiniciar 

tudo?Reinicia toda 

a animação. Volta a 

“estaca zero”. 



 

 

135 

 

bem parecida com esta brincadeira. O botão Iniciar! depois de acionado é 

substituído pelo botão “Pause”. Teremos disponível a opção de “voltar”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 4 – tela da simulação “Força e movimento – noções básicas”. 

 

 

Ambiente 2 – Movimento 

 

 Neste ambiente encontraremos um boneco com um skate a frente e 

quatro opções de ativação “Força”, “Valores”, “Massas” e “Velocidade”. Nele é 

possível trabalhar com o conceito de força e velocidade a partir da aplicação de 

força sobre objetos de massas variadas.  

 

Voltar: a simulação 

retornará ao momento antes 

das equipes começarem a 

puxar a corda. 

Parar: pausa simulação no 

instante desejado. 
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Figura 5 – tela da simulação “Força e movimento – noções básicas” 

 

 

Ambiente 3 – Atrito 

 

 Neste ambiente, além das ferramentas do ambiente anterior temos a 

opção de variar o atrito. Esta variação vai do nenhum ao muito. Note também 

que não existe mais o skate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 – tela da simulação “Força e movimento – noções básicas” 

Atrito – Pode 

variar desde 

nenhum ao muito. 

É uma força 

contrária ao 

movimento. 

Força – Disponibiliza 

uma seta indicando o 

sentido e direção da força 

aplicada. 

Valores - Mostra-nos o 

valor da força aplicada 

sobre o objeto. 

Massas – dispõe a massa 

de cada objeto. 

Velocidade – Indica a 

velocidade adquirida pelo 

objeto. 

Onde inserimos a 

força a ser aplicada. Pausa a 

animação. 

Objetos 

disponíveis para 

serem utilizados 

na animação. 

Objetos para 

a animação. 

Boneco responsável pela 

aplicação da força. 
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Ambiente 4 – Laboratório de Aceleração 

 

 No laboratório de aceleração é inserido uma nova ferramenta, a 

aceleração e retirado um dos objetos. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7 – tela da simulação “Força e movimento – noções básicas”. 

 

 

Simulação utilizada “On line” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8– tela da simulação “Força e movimento – noções básicas” 

 

Aceleração– 

disponibiliza um 

marcador de 

aceleração. Este 

marcador não é 

manipulável, não 

é possível alterar a 

aceleração pelo 

marcador. 
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 Na tela principal temos quatro opções de ambientes, cada um com um 

tema a ser trabalhado, (Net Force) Cabo de Força,(Motion) Estudo do 

Movimento, (Fricção) Estudaremos sobre o Atrito e (Acceleration) Aceleração. 

Esta tela só é visualizada “on line”, em HTML 5, quando “off line” a simulação já 

é direcionada a primeira opção “Cabo de Força”. 

 

 

Ambiente 1 – Net Force (Cabo de Força) 

 

 Na primeira opção encontraremos na área principal um carrinho parecido 

com uma lixeira e duas equipes com bonecos vermelhos, a direita e azuis a 

esquerda, juntos simularão um cabo de guerra. 

 

No Ambiente 1 (Net Force)  temos as seguintes opções:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 9 – tela da simulação “Força e movimento – noções básicas” 

 

Escolha do Ambiente: Movimento, Atrito e Laboratório 

de Aceleração. 
Casinha: nos leva novamente a tela inicial da 

simulação com a opção de ambientes. 

Retornar:desfaz 

qualquer comando 

inserido na 

simulação   

Som:  
ativar/desativar o 

som produzido na 

simulação. 

 

Sum of Forces:que mostrará a soma das forças, ou 

seja, a força resultante. 

Values:que mostrará o valor da força exercida por cada 

boneco ou soma de bonecos, de acordo com a 

quantidade de bonecos que estiver. 
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Ao darmos inicio a simulação surgirá mais dois botões GO! e Return. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10 – tela da simulação “Força e movimento – noções básicas” 

 

 

GO!   Ao arrastarmos qualquer boneco para a corda e clicarmos em “GO!” 

iniciaremos um “cabo de guerra”. A simulação é bem parecida com esta 

brincadeira. O botão GO! Depois de acionado é substituído pelo botão “Pause”.  

 

Return Este botão faz com que retornemos a simulação ao ponto que 

estávamos ao iniciarmos, sem direcionamento de qualquer boneco e sem 

ativação de opções.  

 

 

Ambiente 2 – Motion (Movimento) 

 

Neste ambiente encontraremos um boneco com um skate a frente com 

quatro opções de ativação “Force”(força),“Sum Force”(Soma das Forças), 

“values(valores), Mass(Massa) e Speed(velocidade). Nele é possível trabalhar 

com o conceito de força e velocidade a partir da aplicação de força sobre 

objetos de massas variadas.  
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 Figura 11 – tela da simulação “Força e movimento – noções básicas” 

 

 

Ambiente 3 – Fricção (Atrito) 

 

Neste ambiente, além das ferramentas do ambiente anterior temos a 

opção de variar o atrito. Esta variação vai do nenhum ao muito. Note também 

que não existe mais o skate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boneco responsável pela 

aplicação da força. 

Force– Disponibiliza um 

seta indicando o sentido e 

direção da força aplicada. 

Values - Mostra-nos o 

valor da força aplicada 

sobre o objeto. 

Masses - dispõe a massa 

de cada objeto. 

Speed – disponibiliza um 

velocímetro onde indica a 

velocidade adquirida pelo 

objeto. 

Objetos 

disponíveis para 

serem utilizados 

na animação. 

Ícones disponíveis para troca de 

ambiente. O ambiente de tom 

mais claro é o selecionado. 

Objetos para 

a animação. 

Applied 

Force - Onde 

inserimos a 

força a ser 

aplicada. 
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Figura 12 – tela da simulação “Força e movimento – noções básicas” 

 

 

Ambiente 4 – Laboratório de Aceleração 

 

No laboratório de aceleração é inserido uma nova ferramenta, a 

aceleração e retirado um dos objetos. 

 

 

 
Figura 13 – tela da simulação “Força e movimento – noções básicas” 

 

 

Friction – Pode 

variar desde 

nenhum ao muito. 

É uma força 

contrária ao 

movimento. 

Acceleration– 

disponibiliza um 

marcador de 

aceleração. Este 

marcador não é 

manipulável, não 

dá para alterar a 

aceleração pelo 

marcador. 
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PARTE 2 
 

Forma geral de aplicação 
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Apresentamos aqui os principais passos da aplicação. 

 

1º passo: certifique-se que a simulação esteja funcionando para qualquer das 

duas abordagens. 

 

2º Passo: Solicitar aos estudantes que sentem em duplas ou trios para que 

troquem idéias sobre as questões durante a realização da atividade 

favorecendo a reflexão e a aprendizagem. 

 

3º Passo: Solicitar aos estudantes que desativem o som da simulação, caso 

haja caixa de som nos computadores, para que haja tranquilidade ao 

desenvolver as atividades. Não será necessária a entrega de nenhum material 

instrucional aos estudantes. 

 

4º Passo: Distribuir aos estudantes os roteiros de atividades referentes aos 

ambientes 1 e 2 da simulação para que respondam as questões. Para esta 

tarefa deverá se disponibilizar 100min de aula. 

 

5º Passo: Sistematizar os conteúdos relativos aos ambientes 1 e 2 respondidos 

anteriormente. Neste passo, alunos e professor farão observações, levantarão 

hipótese e testaram ideias a fim de cheguem aos objetivos planejados para 

estes ambientes. Deverá se disponibilizar 100min de aula. 

 

6º Passo: Distribuir aos estudantes os roteiros de atividades referentes aos 

ambientes 3 e 4 da simulação para que respondam as questões. Deverá se 

disponibilizar 100min de aula. 

 

7º Passo: Sistematizar os conteúdos referentes aos ambientes 3 e 4 da 

simulação. Neste passo também deverá se disponibilizar 100min de aula. 

 

8º Passo: Solicitar aos estudantes que realizem exercícios do próprio livro 

didático ou trazidos pelo professor para fixar os conteúdos estudados, sanar 
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alguma dúvida ou idéias errôneas que ainda existam e transferir os 

conhecimentos adquiridos para outras situações. Após a realização corrija 

utilizando a simulação quando necessário. Duração de 50 minutos de aula. 

Professor, se desejar poderá pedir para que realizem os exercícios em casa e 

corrija posteriormente em aula. 

 

9º Passo: Aplicar aos alunos exercícios. Duração de 50 minutos. 
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PARTE 3 

 

Aplicação em Laboratório de informática 

(Abordagem A) 
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Nesta abordagem os alunos interagem e são os responsáveis pela 

realização da simulação. Será feita pelo professor. A atividade, portanto, deve 

ser realizada em um laboratório de informática ou ambiente em que os alunos 

possam manipular os ambientes da simulação. 

Organizamos a descrição da aplicação de forma a reproduzir os roteiros 

1-A a 4-A e discutir tanto a forma de aplicação quanto algumas dicas baseadas 

na aplicação do produto. 

Sugere-se ao professor que: 

 

a) Divida a classe em duplas ou trios para que haja discussão e troca 

de ideias entre os alunos durante a realização da atividade 

favorecendo a reflexão e a aprendizagem e também deixando-os 

mais seguros diante das tarefas; 

 

b) Verifique o funcionamento da simulação nas máquinas e deixe-a 

disponível na tela; 

 

c) Durante a realização das atividades, tente interferir o mínimo 

possível nas respostas dadas pelos alunos; 

 

d) Ao final da aula discuta as atividades junto a classe sistematizando o 

conteúdo e objetivos trabalhados. 
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Roteiro de Atividades 1 - A 

 

Ambiente 1: Cabo de Guerra 

 

Objetivos:  

 

Observar que a força aplicada sobre um objeto pode fazer com que ele 

se mova; 

Concluir que a força resultante é o resultado da soma das forças 

atuantes; 

Interpretar o movimento de um objeto com força resultante zero. 

 

 

1)Coloque um boneco, de qualquer uma das equipes, próximo ao carrinho, 

clique em “Iniciar” (Go!) e observe. O que acontece com o carrinho? Por quê? 

Nada acontece, pois ninguém o empurrou, não foi aplicada uma força sobre 

ele. Ao discutir a questão sugere-se que fale para a classe sobre a Lei da 

Inércia. O carrinho não mudará seu estado de repouso a não ser que seja 

aplicada sobre ele certa força. 

 

2) Coloque um boneco pequeno azul à esquerda e dois bonecos de vermelhos 

de mesmo tamanho à direita. Clique em “Iniciar” (“Go!”) e observe. Quem 

vence o cabo de guerra? O que acontecerá com o carrinho que se encontra no 

meio da tela? A equipe vermelha vence e o carrinho se move para a direita. 

 

3) Clique em “Reiniciar tudo?” (“Return”). Coloque o maior e o menor boneco 

azul e dois bonecos pequenos de cor vermelha e acione o botão 

“Iniciar!”(“Go!”), o que acontecerá? Justifique. 

O carrinho se moverá para a o lado onde a força é maior, no caso, se moverá 

em direção ao boneco azul, esquerda. 
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4) Observe as setas indicativas “Força para a Esquerda” (“Left”) e “Força para 

a Direita”(“Right”). Existe diferença de tamanho entre elas? Por que será? 

Espera-se que o aluno perceba que existe diferença e que esta é sempre maior 

para o lado que dispor de maior força. 

 

5) Agora ative a opção “Valores”que se encontra na parte superior da tela. O 

que você pode concluir em relação as setas? A seta maior é a que indica maior 

força, ou seja, apresentam apresenta um valor maior. É importante ressaltar 

aos alunos, que o “N” que aparece juntamente com o número é uma unidade 

de medida da força chamada Newton. 

 

6) Que time vencerá se colocar agora dois bonecos pequenos da equipe azul e 

apenas um boneco grande da equipe vermelha? Observe os valores contidos 

nas setas e responda. Espera-se que o aluno conclua que o lado que 

apresentar maior valor dentro da seta é que vencerá.  

 

7) Clique em “Iniciar”(“Go!”) e verifique.  

 

8) Clique no botão “Reiniciar tudo?”(“Return”) e ative as opções “Soma das 

Forças”(“Sum force”) e “Valores”(“Values”). Agora, coloque um boneco médio e 

um pequeno na equipe azul e um boneco grande e um médio na equipe 

vermelha. Antes de iniciar observe os valores das forças para direita e 

esquerda, a soma das forças e preveja que equipe vencerá o nosso jogo. O 

lado direito, dos bonecos vermelhos, vencerá. Espera-se que os alunos 

 

9) Clique em “Iniciar”(“Go!”). O que você esperava se confirmou? O que a seta 

“Soma das Forças” (“Sum force”) indica? Sim.Espera-se que o aluno perceba 

que para onde ela aponta o resultado da soma indica o lado vencedor. É 

importante assinalar neste ponto que o movimento se dá na direção da soma 

das forças. 
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10) Qual a relação entre as forças exercidas pelos bonecos e o valor 

encontrado na “Soma das Forças” (“Sum force”)? Espera-se que o aluno 

observe que a soma das forças é a soma das forças atuantes. Talvez, a 

princípio, ele responda que é a diferença entre as forças. 

 

NOTA: A Soma das Forças é conhecida como Força Resultante. Esta força 

é uma força única, capaz de produzir o mesmo efeito que as demais 

forças atuantes no sistema. Quando duas ou mais forças atuam sobre um 

corpo, muitas vezes temos a necessidade de substituí-las por uma força 

única, capaz de produzir o mesmo efeito que elas, em conjunto, 

produzem. Esta força única é denominada Força Resultante. (Livro Beatriz 

Alvarenga pág. 81). 

 

11) Clique em “Reiniciar tudo?”(“Return”), marque a opção “Valores”(“Values”) e 

coloque de cada lado do carrinho os dois maiores bonecos equipe. Aperte 

“Iniciar”(“Go!”). O que aconteceu com o carrinho? E com as setas “Força para 

Esquerda” (“Left Force”) e “Força para Direita”(“Right Force”)? O que isso 

significa? O carrinho não se moveu e as setas são do mesmo tamanho, pois as 

forças exercidas pelos dois lados são iguais, se anulando permitindo que o 

objeto fique em equilíbrio. 

 

12) Qual será o valor da força resultante? Os dois lados aplicam a mesma força 

sendo assim a soma das forças é zero. 

 

Nota: Quando as forças se anulam, o objeto entra em equilíbrio tendo 

força resultante zero.  

 

13)Ative novamente a opção “Soma das forças” e confira sua resposta. 

 

14) O que se pode concluir, sobre a Força resultante e o movimento do objeto, 

quando coloco de cada lado uma mesma força? Conclui-se que a força 

resultante será zero, portanto, não haverá deslocamento. 
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15) O que é necessário para o carrinho adquirir movimento? Espera-se que se 

perceba que só há mudança no estado de movimento quando a força 

resultante é diferente de zero. Neste ponto o professor poderá resumir os 

resultados no quadro. 

 

 

Roteiro de Atividades 2 - A 

 

Ambiente 2: Movimento    

 

Objetivo:   

 

Perceber que após aplicarmos uma força se não há resistência o objeto 

se move infinitamente obedecendo à Lei da Inércia de Newton. 

 

 

1)Coloque um caixote em cima do skate e observe. O que aconteceu? Por 

quê? Não houve movimento, pois nenhuma força foi aplicada. 

 

2) Ative as opções “Força, Valores, Massa e Velocidade”. Arraste a criança para 

cima do skate. Aplique uma força de 10N sobre ela, para isso digite o valor no 

retângulo branco que se encontra na parte inferiorda tela e aperte “Enter” no 

teclado do computador. O que acontece com seu estado de movimento? 

Observe a velocidade. Ela se move lentamente, a princípio com pouca 

velocidade.  

 

3) A velocidade se altera, ou seja, aumenta ou diminui durante o movimento do 

objeto? Sua alteração acontece de forma rápida ou lenta?Deseja-se que 

observem que a velocidade aumenta de forma gradativa durante o 

deslocamento. 
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4)Clique em “Reiniciar tudo”(“Return”), ative novamente todas as opções 

descritas na atividade 1. Arraste a criança e aplique uma força de 200N sobre 

ela. Observe tudo que ocorre e descreva.Espera-se que observem que a 

velocidade aumenta de forma rápida e depois de algum tempo o boneco, que 

aplica a força, cai e a velocidade não sofre mais nenhuma alteração, 

permanece constante. A partir daí, o skate não pára adquirindo um movimento 

retilíneo uniforme. 

 

NOTA: Você acabou de observar um exemplo da primeira Lei de Newton 

que diz assim:  

 

“Na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso, e 

corpo em movimento continua em movimento em linha reta e com 

velocidade constante.” (Livro Física de Antônio Máximo e Beatriz 

Alvarenga). 

 

O professor deverá chamar a atenção para o fato de que a situação da 

criança parada sobre o skate, no início da animação, é a mesma do fim 

quando ela está em movimento com velocidade constante. Ela está sem a 

influência de forças. 

 

5) O skate pára em algum momento, durante o tempo em que você observou? 

Não.O skate não pára apenas sofre alteração da velocidade até que 

permanece com velocidade constante. 

 

6) Existe alguma diferença no movimento quando altero minha força de 10N 

para 200N? Sim, existe diferença na velocidade do movimento. A velocidade 

aumenta quando aplico mais força. 
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Roteiro de Atividades 3 - A 

 

Ambiente 3: Atrito 

 

Pré- requisito: Conhecer o conceito de força resultante 

 

Objetivos:  

 

Discriminar as forças aplicadas num objeto em um solo com atrito; 

Concluir que a força de atrito é contrária ao movimento; 

Concluir que para haver movimento é necessário vencer a força de 

atrito.  

 

 

1) Arraste um caixote e coloque em frente ao boneco. Aplique uma força de 100 

Newtons sobre ela. Ela se move? Por que isso acontece? Não se move pois a 

força aplicada não é suficiente para deslocá-la. 

 

2)Marque as opções “Soma das Forças” e “Valores”. Qual o valor dado na 

Força resultante? Zero. 

 

3) Clique em pause e altere o Atrito para “Nenhum” e depois clique em “play”. A 

caixa se moveu? Por quê? Sim, pois agora a superfície é outra e a força a ser 

vencida, a de atrito, não existe. 

 

4) Clique em “pause”.Quais são as forças atuantes no caixote sem o atrito? E 

quando existe atrito? Desenhe, incluindo a força resultante. 

 

5) Clique em “Reiniciar tudo?”. Ative as opções “Soma das Forças” e “Valores”, 

coloque o caixote em frente ao boneco e experimente valores diferentes para a 

força aplicada até que o caixote se mova. Qual o valor mínimo que preciso 

colocar na força aplicada para que ocorra o movimento? Por quê? Preciso 
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aplicar uma força maior que 125N. Por que a “Soma das Forças” precisa ser 

um valor maior que 0. Observando a “força de atrito” descobriremos que seu 

valor é de 125N.  

 

OBS: Ao realizar a questão será necessário que, toda vez que for inserido 

um novo valor para a força aplicada, reinicie toda a animação para que 

seja considerado somente a força utilizada naquele momento. Clique em 

“pause”. 

 

6) Qual o valor que preciso encontrar na “Soma das Forças” para que haja 

deslocamento do objeto? Espera-se que ele responda que encontrando um 

valor maior que zero na força resultante, terá deslocamento. 

 

7)Ao mover a caixa, a seta que indica a força aplicada é do mesmo tamanho da 

seta que indica a força de atrito? Justifique. Não, a seta que indica a força 

aplicada é maior, pois conseguiu fazer com que o objeto se movesse vencendo 

a força de fricção. 

 

8) Coloque mais um caixote. Utilize a mesma força necessária para mover 

apenas um caixote, clique em “play” e observe. Moveu? Não. 

 

9) Encontre a força necessária para mover os dois caixotes. Força maior que 

250N. 

 

10)Trocando o objeto para um mais pesado, a geladeira, por exemplo, e 

deixando o Atrito em “Nenhum” qual será a força necessária para ter 

movimento? Esta força se altera quando deixada em outra opção do Atrito? 

Justifique. Para que haja movimento é necessária uma força maior que 0N. A 

força se altera de acordo com o atrito, maior atrito maior a força necessária. 
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11) Clique em “Reiniciar tudo?”. Ative todas as opções no lado superior direito 

da tela, coloque o caixote em frente ao boneco e aplique uma força de 

aproximadamente de 90N sobre o caixote. Desenhe o sistema. 

 

12) Clique em “pause” e aplique esta mesma força no sentido oposto, da direita 

para a esquerda. As forças aplicadas permaneceram nas mesmas posições 

anteriores? O que você pode concluir sobre a força de atrito? Espera-se que o 

aluno observe que a “Força de Atrito” é sempre contrária a força aplicada. 

 

 

Roteiro de Atividades 4 - A 

 

Ambiente 4: Laboratório de Aceleração  

 

Objetivos:  

 

Conhecer o conceito de aceleração; 

Perceber que a aceleração é proporcional à força; 

Observar e compreender o que acontece com a aceleração quando há 

variação ou invariância da velocidade. 

 

 

1) Marque todas as opções existentes no lado superior direito da tela. Arraste 

um caixote para frente do boneco, aplique uma força de aproximadamente de 

150N sobre ele e observe a velocidade. 

 

2) Clique em “Reiniciar tudo?” e marque todas as opções existentes no lado 

superior direito da tela. Arraste um caixote para frente do boneco, aplique uma 

força de aproximadamente de 400N sobre ele e observe o que acontece com o 

marcador de velocidade e aceleração enquanto o boneco empurra. Descreva. A 

velocidade aumenta e a aceleração permanece positiva até a queda do 

boneco. 
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3)Ao variar as forças aplicadas de 150N para 400N houve diferença na 

aceleração? Por quê? Espera-se que os alunos observem que quanto maior a 

força maior a aceleração, ou seja, a aceleração é proporcional à força. 

 

4) Quais as forças atuantes enquanto a velocidade aumenta? Desenhe o objeto 

acompanhado das forças. As forças atuantes são à força de atrito e a força 

aplicada. 

 

5) Após o boneco cair, quais as forças que atuam? Somente a força de atrito. 

 

6)O que acontece com a “Velocidade” e a “Aceleração” após a queda do 

boneco? Por que será? Espera-se que observem que a velocidade diminui e a 

aceleração se torna negativa, pois não há mais força sendo aplicada e o objeto 

começa a parar. 

 

7) Clique em “Reiniciar tudo?”, ative todas as opções no canto superior da tela. 

Empurre a geladeira com uma força de 500N. Há velocidade e aceleração no 

movimento? Por quê? Não pois o objeto está parado, não tem deslocamento. 

 

8) O que precisamos fazer para que haja movimento? Precisa diminuir o atrito 

ou aumentar a força aplicada. 

 

9) Clique em “pause” e retire todo o atrito colocando o “Atrito” na opção 

nenhum. Clique em “play” e observe todo o movimento até que o ponteiro 

indicador da velocidade fique parado. A partir daí o que acontece com a 

aceleração? Espera-se que o aluno observe que a aceleração é uma grandeza 

que expressa a variação da velocidade numa unidade de tempo. Quando a 

velocidade é constante na temos aceleração. 

 

NOTA: O caixote esta obedecendo à 1ª Lei de Newton que é a Lei da 

Inércia. 
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“Na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso, e 

corpo em movimento continua em movimento em linha reta e com 

velocidade constante.” (Livro Física de Antônio Máximo e Beatriz 

Alvarenga) 

 

10) O que se pode concluir sobre a aceleração depois do observado? Deseja-

se que o aluno conclua que quando a velocidade é aumentada ou diminuída há 

aceleração e que esta pode ser positiva ou negativa. Quando a velocidade é 

constante não temos aceleração. 

 

11) Quando a aceleração é positiva? E negativa? A aceleração é positiva 

quando há um aumento da velocidade e negativa quando a velocidade diminui. 
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PARTE 4 

 

Aplicação em sala de aula com projetor multimídia 

(Abordagem B) 
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 Nesta abordagem a realização da simulação será feita pelo professor. 

Para tanto deverá ter à disposição um computador em que o PHET funcione 

além de um projetor multimídia (data show) para projeção.  

 A descrição das aplicações desta parte está organizada da seguinte 

forma: enumeramos as ações do professor de acordo com as perguntas dos 

roteiros de atividades. Assim, o item 1) está relacionado à pergunta 1) do 

respectivo roteiro de atividade. Em seguida, mostramos a pergunta do roteiro, 

indicada pela letra P, e discutimos ações, situações observadas em vermelho. 

 Sugere-se ao professor que: 

 

a) Divida a classe em duplas ou trios para que haja discussão e troca 

de ideias entre os alunos durante a realização da atividade 

favorecendo a reflexão e a aprendizagem e também deixando-os 

mais seguros diante das tarefas; 

 

b) Verifique o funcionamento dos equipamentos: projetor multimídia e 

computador; 

 

c) Durante a realização das atividades, tente interferir o mínimo 

possível nas respostas dadas pelos alunos; 

 

d) Ao final da aula discuta as atividades junto a classe sistematizando o 

conteúdo e objetivos trabalhados. 
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Roteiro e Atividades 1-B 

 

Ambiente 1: Cabo de Guerra 

 

Objetivos: 

 

Observar que a força aplicada sobre um objeto pode fazer com que ele 

se mova; 

Concluir que a força resultante é o resultado da soma das forças 

atuantes; 

Interpretar o movimento de um objeto com força resultante zero. 

 

 

1) Professor: Coloque um boneco, de qualquer uma das equipes, próximo ao 

carrinho, clique em “Iniciar” e peça para que os alunos observem. 

 

Neste momento o aluno deverá responder o questionário baseado na 

observação. 

 

P: O que acontece com o carrinho? Por quê? Deseja-se que os alunos 

observem que o carrinho se move em direção ao boneco pois existe uma força 

puxando para esta direção. 

 

2)Professor: Coloque um boneco pequeno azul à esquerda e dois bonecos de 

vermelhos de mesmo tamanho à direita. Clique em “Iniciar”. 

 

P: Quem vence o cabo de guerra? O que acontecerá com o carrinho que se 

encontra no meio da tela? Espera-se que ele observe que a equipe vermelha 

vencerá e o carrinho se move para a direita. 

 

3) Professor: Clique em “Reiniciar tudo?”. Coloque o maior e o menor boneco 

azul e dois bonecos pequenos de cor vermelha e acione o botão “Iniciar!”. 
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P: O que acontecerá? Justifique.O carrinho se moverá para o lado onde a força 

é maior, no caso, se moverá em direção ao boneco azul, esquerda. 

 

4)Professor: Chame a atenção e questioneas setas indicativas “Força para a 

Esquerda” e “Força para a Direita”. 

 

P: Existe diferença de tamanho entre elas? Por que será? Espera-se que o 

aluno perceba que existe diferença e que esta é sempre maior para o lado que 

dispor de maior força. 

 

5)Professor: Agora ative a opção “Valores” que se encontra na parte superior 

da tela para que o aluno possa verificar suas hipóteses. 

 

P: O que você pode concluir em relação as setas se confirmou?A seta maior é 

a que indica maior força, ou seja, apresenta um valor maior.  

 

Sugestão de discussão: É importante ressaltar aos alunos, que o “N” que 

aparece juntamente ao número é uma unidade de medida da força chamada 

Newton. 

 

6) Professor: Coloque agora dois bonecos pequenos da equipe azul e apenas 

um boneco grande da equipe vermelha. 

 

P: Que time vencerá? Observe os valores contidos nas setas e responda. 

Espera-se que o aluno conclua que o lado que apresentar maior valor dentro 

da seta é que vencerá.  

 

Professor: Clique em “Iniciar” e peçam para que verifiquem suas respostas. 

 

7) Professor: Clique no botão “Reiniciar tudo?” e ative as opções “Soma das 

Forças” e “Valores”. Agora, coloque um boneco médio e um pequenona equipe 

azul e um boneco grande e um médio na equipe vermelha. Antes de clicar em 
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iniciar peça para que os alunos observem os valores das forças para direita e 

esquerda, a soma das forças. 

 

P: Preveja que equipe vencerá o nosso jogo. Espera-se que os alunos digam 

que o lado direito, dos bonecos vermelhos, vencerá pois a resultante das forças 

é 100N em direção a equipe vermelha. 

 

8) Professor: Clique em “Iniciar”. 

 

P: O que você esperava se confirmou? O que a seta “Soma das Forças” 

indica? Sim.Espera-se que o aluno perceba que para onde a seta aponta é o 

lado vencedor. É importante ressaltar neste ponto que o movimento se dá na 

direção da soma das forças.Professor, a partir desta questão poderá ser 

questionado o que significa o valor encontrado dentro da seta “soma das 

forças”. 

 

9) Professor: Chame a atenção aos valores contidos nas setas indicativas 

para auxiliar na compreensão da relação entre forças e soma de forças. 

 

P: Formule uma sentença matemática que mostre a relação entre as forças 

exercidas pelos bonecos e o valor encontrado na “Soma das Forças”?Espera-

se que o aluno observe que a soma das forças é uma soma de números 

inteiros. Talvez, a princípio, eles respondam que é a diferença entre as forças, 

o que é aceitável neste momento em que ainda não foram feitas discussões a 

respeito. 

 

Sugestão de discussão: Na discussão com a turma, questione se consideram 

adequado o nome “Soma das forças”. Caso discordem, o que provavelmente 

ocorrerá, afirme que o nome “Soma das forças” está correto que realmente se 

trata de uma soma. Indague como é possível uma soma apresentar tal valor. 

Instiguem, até que concluam que se trata de uma soma de números inteiros. A 

partir daí, ajude-os a concluir em quais momentos a força será positiva e 
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quando será negativa, quando são somadas e quando são subtraidas. Utilize 

vários exemplos na lousa de forças resultante com várias opções de direção e 

sentido. 

 

NOTA: A Soma das Forças é conhecida como Força Resultante. Esta força 

é uma força única, capaz de produzir o mesmo efeito que as demais 

forças atuantes no sistema. Quando duas ou mais forças atuam sobre um 

corpo, muitas vezes temos a necessidade de substituí-las por uma força 

única, capaz de produzir o mesmo efeito que elas, em conjunto, 

produzem. Esta força única é denominada Força Resultante. (Livro Beatriz 

Alvarenga pág. 81) 

 

10) Professor: Clique em “Reiniciar tudo?”, marque a opção “Valores” e 

coloque de cada lado do carrinho os dois maiores bonecos equipe. Aperte 

“Iniciar”. 

 

P: O que aconteceu com o carrinho? E com as setas “Força para Esquerda” e 

“Força para Direita”? O que isso significa? O carrinho não se moveu e as setas 

são do mesmo tamanho, pois as forças exercidas pelos dois lados são iguais, 

se anulando permitindo que o objeto fique em equilíbrio. 

 

11) P: Qual será o valor da força resultante? Os dois lados aplicam a mesma 

força sendo assim a soma das forças é zero. 

 

Professor: Ative novamente a opção “Soma das forças” e peça para que os 

alunos confiram sua resposta. 

 

12) P: O que se pode concluir, sobre a Força resultante e o movimento do 

objeto, quando coloco de cada lado uma mesma força? Espera-se que 

concluam que a força resultante será zero, portanto, não haverá deslocamento. 
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NOTA: Quando as forças se anulam, o objeto entra em equilíbrio tendo 

força resultante zero.  

 

13) P: Qual o valor necessário na “Soma das Forças” para queo carrinho 

adquira movimento? Espera-se que se perceba que só há mudança no estado 

de movimento quando a força resultante é diferente de zero. Neste ponto o 

professor poderá resumir os resultados no quadro. 

 

 

Roteiro e Atividades 2-B 

 

Ambiente 2: Movimento 

 

Objetivo: 

 

Perceber que após aplicarmos uma força se não há resistência o objeto 

se move infinitamente obedecendo à Lei da Inércia de Newton. 

 

 

1) Professor: Coloque um caixote em cima do skate e peça que observem. 

 

P: O que aconteceu? Por quê? Não houve movimento, pois nenhuma força foi 

aplicada. 

 

2) Professor: Ative as opções “Força, Valores, Massa e Velocidade”. Arraste a 

criança para cima do skate. Aplique uma força de 10N sobre ela, para isso 

digite o valor no retângulo branco que se encontra na parte inferiorda tela e 

aperte “Enter” no teclado do computador. 

 

P: O que acontece com seu estado de movimento? Observe a velocidade. Ela 

se move lentamente, a princípio com pouca velocidade.  
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3) P: A velocidade se altera, ou seja, aumenta ou diminui durante o movimento 

do objeto? Sua alteração acontece de forma rápida ou lenta?Deseja-se que 

observem que a velocidade aumenta de forma gradativa durante o 

deslocamento. 

 

4)Professor: Clique em “Reiniciar tudo”(“Return”), ative novamente todas as 

opções descritas na atividade 1. Arraste a criança e aplique uma força de 200N 

sobre ela. 

 

P: Observe tudo que ocorre e descreva.Espera-se que observem que a 

velocidade aumenta de forma rápida e depois de algum tempo o boneco, que 

aplica a força, cai e a velocidade não sofre mais nenhuma alteração, 

permanece constante. A partir daí, o skate não pára adquirindo um movimento 

retilíneo uniforme. 

 

NOTA: Você acabou de observar um exemplo da primeira Lei de Newton 

que diz assim:  

 

“Na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso, e 

corpo em movimento continua em movimento em linha reta e com 

velocidade constante.” (Livro Física de Antônio Máximo e Beatriz 

Alvarenga) 

 

O professor deverá chamar a atenção para o fato de que a situação da criança 

parada sobre o skate, no início da animação, é a mesma do fim quando ela 

está em movimento com velocidade constante. Ela está sem a influência de 

forças. 

 

Sugestão: O professor deverá chamar a atenção para o fato de que a situação 

da criança parada sobre o skate, no início da animação, é a mesma do fim 

quando ela está em movimento com velocidade constante. Ela está sem a 

influência de forças. No cotidiano, temos a força de atrito que influência muito 
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neste movimento, por isso, é diferente do que costumamos ver. Salientar que 

esta relação deixada por Newton é para um corpo que está na ausência de 

forças. 

 

5) P: A velocidade diminui fazendo o skate parar em algum momento, durante o 

tempo em que você observou? Não.O skate não pára apenas sofre alteração 

da velocidade enquanto é empurrado. Quando a força aplicada é retirada, o 

skate permanece em movimento com velocidade constante. 

 

6) P: Existe alguma diferença no movimento quando altero minha força de 10N 

para 200N? Qual? Sim, existe diferença na velocidade do movimento. A 

velocidade aumenta quando aplico mais força. 

 

 

Roteiro e Atividades 3-B 

 

Ambiente 3: Atrito 

 

Pré-requisito: Conhecer o conceito de força resultante 

 

Objetivos: 

 

Discriminar as forças horizontais aplicadas sobre um objeto num solo 

com atrito; 

Concluir que a força de atrito é contrária ao movimento; 

Concluir que para haver movimento é necessário vencer a força de 

atrito.  

 

 

1) Professor: Arraste um caixote e coloque em frente ao boneco. Aplique uma 

força de 100 Newtons sobre ela. 
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P: O caixote se move? Por que isso acontece? Não se move pois a força 

aplicada não é suficiente para tirá-lo de seu estado de inércia. 

 

2)Professor: Marque as opções “Soma das Forças” e “Valores”.  

 

P: Qual o valor dado na Força resultante?Zero. 

 

3) Professor: Clique em pause e altere o Atrito para “Nenhum” e depois clique 

em “play”. 

 

P: A caixa se moveu? Por quê? Sim, pois agora a superfície é sem rugosidade 

e a força a ser vencida, a de atrito, não existe. 

 

4) Professor: Clique em “pause”. 

 

P: Quais são as forças atuantes no caixote sem o atrito? E quando existe 

atrito? Desenhe, incluindo a força resultante. 

 

5) Professor: Clique em “Reiniciar tudo?”. Ative as opções “Soma das Forças” 

e “Valores”, coloque o caixote em frente ao boneco e experimente valores 

diferentes para a força aplicada até que o caixote se mova. 

 

P: Qual o valor mínimo que preciso colocar na força aplicada para que ocorra o 

movimento? Por quê?Preciso aplicar uma força maior que 125N. Pois para ter 

movimento precisamos vencer a força de atrito que no caso é de 125N, 

encontrando na “Soma das Forças” um valor maior que 0. 

 

OBS: Ao realizar a questão será necessário que, toda vez que for inserido 

um novo valor para a força aplicada, reinicie toda a animação para que 

seja considerado somente a força utilizada naquele momento.Clique em 

“pause”. 
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6) P: Qual o valor que preciso encontrar na “Soma das Forças” para que haja 

deslocamento do objeto? Espera-se que ele responda que encontrando um 

valor maior que zero na força resultante, terá deslocamento. 

 

7) P: Ao mover a caixa, a seta que indica a força aplicada é do mesmo 

tamanho da seta que indica a força de atrito? Justifique. Não, a seta que indica 

a força aplicada é maior, pois conseguiu fazer com que o objeto se movesse 

vencendo a força de atrito. 

 

8) Professor: Coloque mais um caixote. Utilize a mesma força necessária para 

mover apenas um caixote, clique em “play” e peça que observem. 

 

P: Os caixotes se movem quando utilizamos a força necessária para mover 

apenas um deles? Não. 

 

9) Professor: Esta questão deverá ser feita em conjunto com a turma onde os 

alunos indicarão valores prováveis para a força aplicada. 

 

P: Qual será a força necessária para mover os dois caixotes. Força maior que 

250N. 

 

10)Professor:Troque o objeto para um mais pesado, a geladeira, por exemplo, 

e deixe o Atrito em “Nenhum”. 

 

P: Qual será a força necessária para ter movimento? Para que haja movimento 

é necessária qualquer força maior que 0N, já que não temos o atrito, força de 

resistência, atuando. A força se altera de acordo com o atrito, quanto maior o 

atrito maior a força necessária para que o objeto saia do estado de inércia. 

 

11) Professor: Solicite aos alunos um valor provável, para a força aplicada 

necessária, para que ocorra movimento. Após o movimento altere o atrito 

colocando-o entre nenhum e médio. 
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P: A força necessária para haver movimento se altera quando deixada em outra 

opção do Atrito? Justifique. Espera-se que digam que para ter movimento é 

necessária uma força maior que 0N. A força se altera de acordo com o atrito, 

maior atrito maior a força necessária. 

 

12) Professor: Clique em “Reiniciar tudo?”. Ative todas as opções no lado 

superior direito da tela, coloque o caixote em frente ao boneco e aplique uma 

força de aproximadamente de 90N sobre o caixote. 

 

P: Desenhe o sistema apresentado pelo professor.As forças aplicadas 

permaneceram nas mesmas posições anteriores? 

 

Professor: Clique em “pause” e aplique esta mesma força no sentido oposto, 

da direita para a esquerda. Para isso, aplique o sinal negativo (-) na força 

aplicada. 

 

13) P:O que você pode concluir sobre a força de atrito?Espera-se que o aluno 

observe que a “Força de Atrito” é sempre contrária a força aplicada. 

  

Sugestão: Para auxiliar o aluno nesta observação, o professor poderá 

questionar se em algum momento ele observou a força de atrito na 

mesma direção da força aplicada. Dar exemplos de objetos sendo 

deslocados com determinada força pedindo para que indiquem em qual 

direção estaria à força de atrito. 

 

 

Roteiro e Atividades 4 - B 

 

Ambiente 4: Laboratório de Aceleração 

 

Objetivos:  
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Conhecer o conceito de aceleração; 

Perceber a relação entre aceleração e força; 

Observar e compreender o que acontece com a aceleração quando há 

variação ou invariância da velocidade. 

 

Professor: Marque todas as opções existentes no lado superior direito da tela. 

Arraste um caixote para frente do boneco, aplique uma força de 

aproximadamente de 150N sobre ele e solicite que observem a velocidade. 

 

1) Professor: Clique em “Reiniciar tudo?” e marque todas as opções existentes 

no lado superior direito da tela. Arraste um caixote para frente do boneco, 

aplique uma força de aproximadamente de 400N sobre ele. Peça que 

observem até que o boneco caia. 

 

P: Observe o que acontece com o marcador de velocidade e aceleração 

enquanto o boneco empurra. Descreva. A velocidade aumenta e a aceleração 

permanece positiva até a queda do boneco. 

 

2)P: Ao variar as forças aplicadas de 150N para 400N houve diferença na 

aceleração? Por quê? Espera-se que os alunos observem que quanto maior a 

força maior, a aceleração, ou seja, a aceleração é proporcional à força. 

 

3) P: Quais as forças atuantes enquanto a velocidade aumenta? Desenhe o 

objeto juntamente as forças. As forças atuantes são à força de atrito e a força 

aplicada. 

 

4) P: Após o boneco cair, quais as forças que atuam? Somente a força de 

atrito. 

 

6) P: O que acontece com a “Velocidade” e a “Aceleração” após a queda do 

boneco? Por que será? Espera-se que observem que a velocidade diminui e a 
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aceleração se torna negativa, pois não há mais força sendo aplicada e o objeto 

começa a parar.  

 

7) Professor: Clique em “Reiniciar tudo?”, ative todas as opções no canto 

superior da tela. Coloque a geladeira em frente ao boneco e empurre com uma 

força de 500N. 

 

P: Há velocidade e aceleração no movimento? Por quê? Não pois o objeto está 

parado, não tem deslocamento. 

 

8) P: O que precisamos fazer, sem alterar a força aplicada, para que haja 

movimento? Deseja-se que observem que precisa diminuir o atrito ou aumentar 

a força aplicada. 

 

9) Professor: Clique em “pause” e retire todo o atrito colocando o “Atrito” na 

opção nenhum. Clique em “play” e peça que observem todo o movimento até 

que o ponteiro indicador da velocidade fique parado. 

 

P: A partir do momento em que o ponteiro que marca a velocidade pára o que 

acontece com a aceleração? Espera-se que o aluno observe que a aceleração 

é uma grandeza que expressa a variação da velocidade numa unidade de 

tempo. Quando a velocidade é constante não temos aceleração. 

 

10) P: Quando a aceleração é positiva? E negativa? A aceleração é positiva 

quando há um aumento da velocidade e negativa quando a velocidade diminui. 

 

NOTA: O caixote está agora obedecendo à 1ª Lei de Newton que é a Lei da 

Inércia. 

 

“Na ausência de forças, um corpo em repouso continua em repouso, e 

corpo em movimento continua em movimento em linha reta e com 
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velocidade constante.” (Livro Física de Antônio Máximo e Beatriz 

Alvarenga) 

 

11) P: O que se pode concluir sobre a aceleração depois do observado? 

Deseja-se que o aluno tenha observado que quando a aceleração e velocidade 

não são sinônimos e que a aceleração mede a variação da velocidade num 

certo intervalo de tempo. 

 

Sugestão: Ao final da discussão com a turma, o professor poderá mostrar 

a fórmula matemática que expressa à aceleração e a segunda Lei de 

Newton onde F=m.a mostrando através da simulação a relação 

estabelecida entre força, massa e aceleração. 
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Apêndice 3 

Questionário para Avaliação da metodologia 
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Avaliação Metodológica 

 

1) Na sua opinião, o uso de simulação em aula  

(   ) facilita  a aprendizagem             

(   ) dificulta a aprendizagem 

(   ) aprende da mesma forma que nos demais tipos aulas 

 

2) Este tipo de aula estimulou a sua participação mais efetiva? 

(  ) sim 

(   ) não 

(   ) muito pouco 

 

3) Como você classifica a compreensão do conteúdo com o uso da simulação 

computacional? 

(  ) Ruim 

(  ) Regular 

(  ) Boa  

(  ) Ótima 

 

4) O uso da simulação computacional gerou vontade de assistir e participar da 

aula?  

(  ) sim 

(   ) não 

(   ) muito pouco 

 

Comentários 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Sua opinião é de extrema importância para o aperfeiçoamento e 

justificativa deste trabalho. Desde já agradeço. 
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Apêndice 4 

Entrevista com a professora colaboradora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

175 

 

Entrevista feita com a professora colaboradora.  

 

1) Você já havia trabalhado com simulação antes?  

 

Não. 

 

2) Após a experiência, qual a sua opinião sobre o uso de simulação nas 

aulas de física para o nono ano?  

 

Achei eficiente o uso da simulação como um recurso didático de construção do 

conhecimento de conceitos de física.  

 

3) O “manual de aplicação” foi suficientemente claro para aplicação do 

produto? Seguindo as instruções você conseguiu aplicar?  

 

De forma geral, o manual de aplicação que me foi concedido, mostrou-se 

eficiente e claro. Segui passo a passo as instruções, e consegui aplicar. 

Encontrei certa dificuldade em um determinado ponto, mas que pôde ser 

facilmente contornado, sem transtornos.  

 

4) Você poderia elencar as dificuldades na aplicação do produto? Poderia 

destacar a que acha mais importante?  

 

A dificuldade que encontrei foi no que diz respeito ao tempo de aula disponível 

para trabalhar com tranquilidade a simulação, visto possuir apenas 3 aulas por 

semana da disciplina. Pois além da simulação também julguei legal e 

necessário a aula para formalizar conceitos, com alguns conteúdos escritos, 

além de exercícios e correção dos mesmos.  

 

5) Você poderia elencar as facilidades que o produto apresentou para o 

ensino do tópico? Poderia destacar a que acha mais importante?  
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A simulação, como recurso visual, facilitou em muito a aprendizagem aos 

alunos e também o ensino dos conteúdos. Ao demonstrar a aplicação dos 

conceitos tornou possível que os próprios aprendizes, como observadores 

críticos, chegassem, na maioria das vezes, às mesmas explicações dos 

cientistas. Sendo assim, o processo de ensino e aprendizagem se deu de 

forma construtiva e participativa, quebrando o tradicionalismo da sala de aula. 

Esse aspecto foi o que considerei o mais importante. 
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Apêndice 5 

Teste de Verificação da Aprendizagem 
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Teste de Verificação da Aprendizagem 

 

1) Qual é a intensidade, direção e o sentido da força resultante nos seguintes 

casos: 

 

 

 

2) Felipe adora brincar na neve. Perto de sua casa existe um grande lago que 

fica congelado todo o inverno. Num desses dias gelados, Felipe pegou seu 

carrinho e saiu para brincar. Chegando perto do lago, resolveu empurrar seu 

carrinho sobre o gelo. Considerando o lago uma superfície sem rugosidade, o 

que aconteceu com o carrinho de Felipe? 

a) após alguns instantes parou. 

b) não deslizou sobre o lago. 

c) deslizou bastante e em seguida parou. 

d) deslizou até o outro lado do lago e só parou quando bateu na margem. 

 

 

3) O que explica o movimento do carrinho de Felipe? 

a) a pouca força com que Felipe empurrou. 

b) a superfície do lago ser muito lisa. 

c) a superfície do lago oferecer resistência ao deslize. 

d) a grande força que foi empregada no carrinho. 

 

 

4) Lançado sobre uma superfície horizontal muito lisa, um bloco desloca-se 

sobre ela em linha reta com velocidade constante. Uma pessoa que observa o 

movimento afirma que, atuando sobre o bloco, existe uma força para frente, 
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que mantém seu movimento. O que podemos dizer sobre essa afirmação. 

(Adaptação do livro da Beatriz Alvarenga) 

a) É verdadeira pois se o bloco está em movimento para frente, existe uma 

força resultante para frente. 

b) É falsa porque o bloco está em movimento uniforme em linha reta de acordo 

com a lei da Inércia. 

c) É verdadeira pois nada se move se não houver uma força sendo aplicada. 

d) É falsa pois a velocidade do bloco não é constante, como há movimento ela 

sofre variação durante o percurso. 

 

 

5) Quando dizemos que um objeto está em equilíbrio, ou seja, sem influência 

de forças, significa que ele: 

a) está parado. 

b) está em movimento com velocidade constante. 

c) está parado ou em movimento com velocidade constante. 

d) está em movimento. 

 

 

6)Num certo mercado, toda semana alguns funcionários são direcionados para 

a organização e limpeza do estoque. Durante a organização, precisaram 

arrastar uma prateleira para gerar mais espaço no ambiente. Sentiram muita 

dificuldade pois a prateleira era muito pesada. Levando em consideração as 

leis da física, o que estes funcionários poderiam fazer para facilitar o serviço? 

a) Colocar um pano ou um conjunto de rodas em baixo da prateleira para 

diminuir o atrito entre o chão e a prateleira. 

b) Carregar a prateleira deitada. 

c) Arrastá-la pelo chão. 

d) Deixá-la onde está. 
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7) Márcia resolveu fazer algumas modificações na sala de seu apartamento 

que tinha o chão todo de madeira. Ao empurrar um caixote com alguns de seus 

objetos, Márcia verificou que o caixote não se movia. Qual teria sido o motivo? 

a) Não havia nenhuma força atuando sobre ele. 

b) O tempo que ela empurrou não foi o suficiente para que o movimento 

ocorresse. 

c) A força de atrito foi maior que a força aplicada. 

d) A força resultante era negativa. 

 

 

8) Considere as seguintes forças aplicadas a um corpo: (site Só Física) 

 

 

Qual é a força resultante aplicada?  

 

 

9) Uma caixa é empurrada em direção a uma parede. Após alguns instantes a 

caixa começa a parar ficando com aceleração e a velocidade respectivamente: 

a) aceleração positiva e a velocidade negativa 

b) aceleração negativa e velocidade negativa 

c) aceleração negativa e velocidade positiva 

d) aceleração positiva e velocidade positiva 

 

 

10) Joaozinho e Artur disputam o mesmo brinquedo, um carrinho. Joãozinho 

puxa prá cá e Arthur pra lá. Se Joãozinho puxa com uma força de 15N e Arthur 

10N quem vencerá essa disputa? Por quê?  

 

 

11) Um celular está parado sobre uma mesa. Existem forças atuando sobre 

ele? Em caso afirmativo qual o módulo da soma dessas forças, ou seja, a força 

resultante? Por quê? 
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12) Calcule a aceleração que adquiriram nos seguintes casos.(LEMBRANDO 

DA RELAÇÃO DEIXADA POR NEWTON, descrita como  F=M.A) 

 

 

 

 

 

 

 

13)Observe a ilustração e marque a alternativa que representa a direção e o 

sentido da força de atrito no sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

a)   b)   c)   d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


