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RESUMO 

Em uma sociedade em que as tecnologias se fazem presentes, seu uso pode ser um dos 

caminhos para a mudança da realidade do Ensino de Física nas escolas. O objetivo geral 

deste trabalho é analisar as dificuldades que os alunos do Ensino Médio encontram ao 

utilizar objetos de Aprendizagem para aprender o conceito de Dinâmica de uma maneira 

significativa. O processo de ensino-aprendizagem deste trabalho é fundamentado na 

teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel. Quando se trata da utilização dos 

Objetos de Aprendizagem a base se encontra nos pressupostos teóricos de Tavares. Esta 

pesquisa, caracterizada como estudo exploratório, foi realizada com 16 alunos do 2º e 3º 

anos do Ensino Médio, em uma escola de ensino profissionalizante localizada no 

município de Fortaleza. Subdivide-se em duas etapas: a primeira para a investigação dos 

conhecimentos prévios dos alunos e a segunda para a aplicação do Objeto de 

Aprendizagem “Forças em uma dimensão”. A análise dos resultados desta pesquisa foi 

desenvolvida pela comparação dos resultados obtidos através da aplicação do 

questionário inicial e dos dados obtidos em relatório escrito após a utilização do Objeto 

de Aprendizagem. Os resultados obtidos neste trabalho mostram que não houve 

modificações substantivas nos conceitos relacionados à segunda Lei de Newton quando 

utilizado apenas o recurso da aula expositiva seguida da utilização do Objeto de 

Aprendizagem. Apenas a utilização destes recursos por um tempo reduzido não resultou 

em mudanças conceituais que reflitam na aprendizagem dos alunos. 

 

Palavras-chave: Ensino de Física, Dinâmica, Objetos de Aprendizagem, Aprendizagem 

Significativa. 
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1 INTRODUÇÃO  

Pela experiência que tenho em sala de aula, percebo que os alunos do Ensino Médio 

têm algumas dificuldades em aprender determinados conteúdos de Física. Acredito que essas 

dificuldades aconteçam muitas vezes pela abstração que os conteúdos abordados requerem, já 

que geralmente “a abordagem dos diferentes assuntos é demasiado teórica, não permitindo aos 

alunos “ver” e “sentir” como as coisas se passam” (LOPES, 2004, p.12). 

Outro fator que atrapalha o aprendizado dos discentes é a grande utilização do 

“algebrismo” por parte dos docentes que torna a matéria, na visão de muitos alunos, pouco 

atrativa. Os alunos em geral estão preocupados com os resultados finais das resoluções de 

problemas, procurando descobrir se as aplicações de fórmulas estão corretas ou não, deixando 

de lado os conceitos envolvidos nas abordagens, conceitos mais importantes do que a 

aplicação algébrica de fórmulas acompanhadas de simples memorização. Existem professores 

que utilizam como “artifício de facilitação” para que os alunos lembrem a aplicação da 

segunda Lei de Newton, usam, por exemplo, a seguinte frase: “- Física meu amor!”. Para que 

os estudantes memorizem a aplicação algébrica F = m.a. 

De maneira geral, sabemos que o Ensino de Física tem vários problemas, segundo 

Lopes (2004, p.12) “os alunos acham que a Física, da maneira que é ensinada nas aulas, não 

está ligada ao dia-a-dia e utiliza situações pouco reais”. Para Veit e Teodoro (2002, p. 88), “ 

na prática, Física representa para o estudante, na maior parte das vezes, uma disciplina muito 

difícil, em que é preciso memorizar fórmulas cuja origem e finalidades são desconhecidas.” 

Quando o conteúdo abordado é a Dinâmica, os problemas enfrentados pelos alunos 

acontecem muitas vezes pela não compreensão dos assuntos anteriores abordados na 

Cinemática.   Estudos de Zylbersztajn (1983) mostram que vários alunos costumam associar o 

conceito de força ao de velocidade, deixando muitas vezes de lado o conceito de aceleração, o 

qual está diretamente ligado ao conceito de força. Outra dificuldade encontrada pelos 

discentes é de abstração de alguns conceitos, que segundo Santos et al. (2008) pode ser 

condicionado por  diversos fatores como neurológico, desmotivação, falta de oportunidades 

entre outros. Como afirma Facchinello (2008), ao destacar Piaget, muitas vezes, os alunos não 

atingem a abstração que seria necessária para a compreensão de tais fenômenos físicos. 

A utilização das tecnologias para o auxílio do ensino tem aumentado ao longo dos 

últimos anos, visto a grande difusão dessa ferramenta nos meios acadêmicos e nas escolas. Já 
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existem, por exemplo, cursos de nível superior que são completamente ministrados a distância 

através da utilização de computadores conectados a internet. A utilização das tecnologias 

como parte integrante do ensino vem sendo utilizada para as mais diversas áreas, 

principalmente para o Ensino de Física, pois segundo Vidal et al. (2002, p.12) “o computador 

pode ser empregado como um excelente recurso pedagógico e software educativo como um 

material didático privilegiado.” 

 Mesmo com o desenvolvimento das tecnologias de ensino na última década, ainda há 

uma ausência de sua utilização no ambiente escolar, apesar de muitas vezes as escolas 

apresentarem equipamentos para que tais atividades sejam realizadas, ainda possuem pouca 

disponibilidade de recursos humanos e financeiros para a sua manutenção. Umas das maneiras 

de se trabalhar a utilização desses recursos tecnológicos por meio da manipulação de objetos 

de aprendizagem (OA). Segundo Tavares et al. (2007, p.124) “define-se objetos de 

aprendizagem como recurso (ou ferramenta cognitiva) autoconsciente do processo ensino 

aprendizagem, isto é, não depende de outros objetos para fazer sentido”.  

Diversos fatores favorecem o uso de objetos de aprendizagem entre eles podemos citar 

a sua flexibilidade, facilidade para atualização, customização e interoperabilidade (Macêdo et 

al., 2007). De acordo com Prata, Nascimento, Pietrocola (2007, p.107): 

Os objetos de aprendizagem, no formato de atividades contêm animações e 

simulações, têm se apresentado como possibilidade de desenvolvimento de 

processos interativos e cooperativos de ensino aprendizagem, estimulando o 

raciocínio, novas habilidades, a criatividade, o pensamento reflexivo a 

autonomia e autoria.  

Logo, eles podem ajudar os alunos a superarem as dificuldades que eles encontram 

com a abstração de alguns conceitos abordados na Física inclusive nas abordagens dos 

conteúdos de Dinâmica. 

Os conteúdos de Física são trabalhados de maneira tradicional, levando os estudantes a 

uma aprendizagem mecanicista, a qual torna o conteúdo, para os alunos, apenas possível a sua 

reprodução (TAVARES, 2004). Como forma de mudar o processo de ensino-aprendizagem 

Ausubel (1968) propõe uma forma de ensino que pode ser fundamentada na sua teoria da 

Aprendizagem Significativa, “processo pelo qual uma nova informação se relaciona, de 

maneira substantiva (não literal) e não arbitrária a um aspecto da estrutura cognitiva do 

indivíduo” (MOREIRA, 2006, p.14). 
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Existem três requisitos essenciais para a Aprendizagem Significativa: a 

oferta de um novo conhecimento estruturado de maneira lógica; a existência 

de conhecimentos na estrutura cognitiva que possibilite a sua conexão com o 

novo conhecimento; a atitude explícita de aprender e conectar o seu 

conhecimento com aquele que pretende absorver. (TAVARES, 2004, p.56) 

Diante da atual situação do ensino da Física, venho por meio deste trabalho propor a 

utilização dos objetos de aprendizagem no ensino da Dinâmica como forma de facilitar a 

compreensão e a visualização dos conceitos da Física abordados em sala de aula. Para Santos, 

Alves e Moret (2006, p.2 apud Hestenes,1987), “os métodos tradicionais de ensinar Física são 

inadequados. Conceitos complexos e difíceis de visualizar quando apresentados apenas sob 

uma metodologia verbal ou textual”, costumam promover uma aprendizagem memorística e 

sem significado. Logo, a utilização dos OA na assimilação dos conceitos físicos abordados 

aproximando-os do cotidiano, poderá facilitara compreensão dos conteúdos trabalhados pelos 

docentes. 

Esta pesquisa foi realizada através do estudo exploratório com a participação de 16 

alunos da Escola Estadual de Ensino Profissionalizante Joaquim Nogueira no período de 

2011.1 durantes os meses de Abril e Maio, a qual contará com alunos de 13 a 18 anos os quais 

participam dos cursos profissionalizantes em informática, turismo ou enfermagem. Por esse 

motivo as aulas acontecerão no horário está compreendido entre 17h10min e 18h50min. Esta 

pesquisa será realizada em duas etapas, sendo na primeira parte da pesquisa será aplicado um 

questionário inicial com questões teóricas a fim de compreendermos os conhecimentos 

prévios dos alunos. Para a segunda parte da pesquisa será realizada uma aula expositiva de 

maneira tradicional e a aplicação do Objeto de Aprendizagem “Aplicações de força em uma 

dimensão”, o qual será utilizado juntamente com um roteiro de prática a onde nele conterá 

todas as instruções que os alunos deverão seguir para desenvolver as atividades no Objeto de 

Aprendizagem. 

Diante dos problemas e das justificativas mostradas surge a seguinte pergunta: Como 

acontece a Aprendizagem Significativa do conceito de Dinâmica de alunos do Ensino Médio 

quando utilizam objetos de aprendizagem? 

O objetivo geral deste trabalho é analisar as dificuldades conceituais que os alunos do 

Ensino Médio encontram ao utilizar objetos de aprendizagem para aprender o conceito de 

Dinâmica de uma maneira significativa. 
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Os objetivos específicos são: 

 Investigar quais os conhecimentos prévios que os alunos têm sobre o conceito 

de Dinâmica; 

 Investigar quais as dificuldades que os alunos apresentam sobre o conceito de 

Dinâmica ao utilizar objetos de aprendizagem relacionados a estaárea do 

conhecimento; 

 Comparar os resultados obtidos durante o processo de ensino-aprendizagem. 

Este trabalho está disposto da seguinte forma: 

No capitulo 1 são apresentados uma visão geral do Ensino de Física no Brasil, como 

estão ocorrendo o uso dos laboratórios de Ciências e de Informática, e, trata sobre os 

conceitos físicos abordados na Dinâmica: as definições e como acontece o processo de 

Aprendizagem Significativa. 

No capitulo 2 são explanados os Objetos de Aprendizagem,  suas contribuições para a 

Física e a descrição do Objeto de Aprendizagem “Aplicações de força em uma dimensão”. 

No capitulo 3 é apresentada a metodologia da pesquisa, sua subdivisão em duas etapas 

e como os dados foram analisados. 

No capitulo 4 são mostrados os resultados que foram encontrados durante as duas 

etapas da pesquisa. 



14 
 

 
 

2 ENSINO DE FÍSICA E O CONCEITO DE DINÂMICA 

Quando se fala a palavra “Física”, a reação dos estudantes do Ensino Médio quase 

sempre é a de “negação”, de achar que é uma matéria muito difícil de aprender e que segundo 

Lopes (2004, p. 12) “os alunos acham que aprendem mais nos museus de ciência do que na 

escola”. Mas não se pode olhar simplesmente para a reação dos alunos isoladamente para 

entender como acontece o processo de ensino-aprendizagem. A melhor forma de compreender 

o fenômeno é estudar como aconteceu o ensino de Física ao longo dos tempos, como o 

laboratório de Ciências foi e está sendo utilizado por alunos e professores e como é o uso do 

laboratório de informática. 

 

2.1 O Ensino de Física no Brasil 

Foram várias as tentativas de inserção do ensino de Física no Brasil, mas quase todas 

elas falharam. O Ensino de Física não poderia ser diferente da forma de como se desenvolvia 

o ensino no Brasil considerando as incansáveis tentativas de efetivar políticas educacionais ou 

iniciativas muitas vezes que apresentavam descontinuidade.  A primeira tentativa como 

afirma Almeida Junior (1979), aconteceu no período da invasão holandesa em 1637, na época 

em que foram realizadas atividades cientificas pelo grupo de homem de Ciência que Conde de 

Nassau mandou vir a Pernambuco. Logo após a expulsão dos holandeses em 1644 

desapareceu aquilo que parecia ser um princípio do Ensino de Ciências no Brasil. 

Depois da tentativa que ocorreu na época da invasão holandesa, ao passar dos anos, de 

diferentes formas, houve a tentativa de implantação do ensino de Ciência no Brasil. Porém 

não houve resultado, pois sempre que era tentado implantar, havia alguma coisa que impedia 

da inserção do ensino. Um exemplo de tentativa frustrada do Ensino de Física segundo 

Almeida Junior (1979) ocorreu no final do século XIX quando o ministro da Instrução 

Benjamim Constant realizou a primeira reforma do ensino publico e nessa reforma tentava-se 

a ruptura com o antigo ensino humanístico. A reforma proposta não surtiu muito efeito devido 

à grande abrangência do currículo, à abstração demasiada dos conteúdos abordados, no caso 

da Física, além de outros fatores políticos que contribuíram para a não engrenagem da 

reforma. Depois da frustrada tentativa de Benjamim Constant foram realizadas várias outras 

tentativas de mudanças no panorama educacional brasileiro, com novas ementas e projetos de 

Lei, o efeito, porém, foi indesejado, pois muitas vezes os problemas residiam na má 

remuneração dos professores e até mesmo em sua formação. 
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Como afirma Almeida Junior (1980), no finalzinho do século XIX, a Física já era 

lecionada em algumas escolas politécnicas do Rio Grande do Sul e de São Paulo. Na metade 

do século XX o Ensino de Física já estava presente nas escolas brasileiras, mas a 

possibilidade de melhoras só se tornaria possível quando começassem as pesquisas em Ensino 

de Física a que segundo Moreira (2000, p. 95) “começou a emergir com mais clareza nos anos 

setenta, com estudo das chamadas concepções alternativas, consolidou-se na década de 

oitenta, com as pesquisas sobre a mudança conceitual”. 

Paralelamente ao inicio das pesquisas em Ensino de Física começaram as publicações 

de periódicos que tinham como assuntos principais o Ensino de Física. Começaram assim a 

facilitar e a divulgar as experiências que se tinham em sala de aula, tornando possível a 

melhora do Ensino de Física. Como exemplo de periódico evidencia-se a Revista Brasileira de 

Ensino de Física (RBEF) que desde 1971 publica artigos voltados para o Ensino de Física. 

Ao longo dos últimos anos como afirma Moreira (2000, p. 95):  

Não se pode deixar de mencionar iniciativas e contribuições importantes 

como “Física do cotidiano”, “equipamento de baixo custo”, “ciência, 

tecnologia e sociedade”, “história e filosofia da ciência” e recentemente, 

“Física Contemporânea” e “novas tecnologias”. Creio que cada uma destas 

vertentes tem seu valor, mas também suas limitações e, até mesmo, prejuízos 

para o ensino da Física, na medida que forem exclusivas. 
 

 Atualmente em relação a algumas ferramentas utilizadas nos laboratórios de Ciências 

e de Informática no Ensino de Física, há o desenvolvimento de uma cultura de buscar a 

utilização de ambos como uma forma de auxilio do desenvolvimento do processo ensino-

aprendizagem, ainda que ocorra paulatinamente. 

 

2.2 O uso dos laboratórios de Ciências e de Informática 

 Quando se trata do termo “experimentação” na Física, a ideia que se apresentava era a 

utilização de um laboratório de ciências para desenvolver um determinado experimento. 

Atualmente com o avanço das tecnologias é possível fazer vários experimentos utilizando 

apenas o computador. A utilização dos laboratórios de Ciências e de Informática pode 

contribuir para o desenvolvimento de uma Aprendizagem Significativa do aluno. 

A utilização da experimentação para o Ensino de Física tem se tornado muito 

importante, pois como afirma Araújo e Abib (2003, p. 176) “o uso de atividades 

experimentais como estratégia de Ensino de Física tem sido apontado por professores e alunos 

como uma das maneiras mais frutíferas de se minimizar as dificuldades de se aprender e de se 

ensinar Física de modo significativo e consistente”. Já para Lopes (2004, p.243):  
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O trabalho experimental é, tendencialmente, realizado nas salas de aulas de 

Física do ensino Básico ou secundário ora antes ora depois de estudados os 

assuntos que suportam do ponto de vista teórico, ou seja, como atividade de 

ensino com bastante independência em relação as restantes. Nesse sentido o 

trabalho experimental funciona ora como motivação do que se vai estudar, 

ora como verificação do que já foi estudado. 

 

O conceito a ser abordado neste trabalho se vincula as idéias de Araújo e Abid pois 

trata o ensino experimental como uma maneira de minimizar as dificuldades fazendo com que 

os alunos aprendam Física de uma maneira significativa. 

Mesmo com várias pesquisas que mostram a eficácia do ensino experimental os 

materiais didáticos que são produzidos voltados para o auxilio do professor, não ajudam, pois 

segundo Stella e Choit (2006, p. 4): 

 Ao contrário do desejável, a maioria dos manuais de apoio ou livros 

didáticos disponíveis para auxılio do trabalho dos professores consiste ainda 

de orientásseis do tipo “livro de receitas”, associadas fortemente a uma 

abordagem tradicional de ensino, restritas a demonstrações fechadas e a 

laboratórios de verificação e confirmação o da teoria previamente definida, o 

que sem duvida, esta muito distante das propostas atuais para um Ensino de 

Física significativo e consistente com as finalidades do ensino no nível 

médio. 

 

Quanto à utilização do laboratório de Física por parte dos professores, os docentes 

enfrentam vários problemas, que vão desde a falta de capacitação até a falta de materiais para 

a realização de experimentos.  

Por fim, no que se trata no uso do laboratório de Física, destaca-se que mesmo quando 

há materiais disponíveis nas bancadas e mesmo quando há material humano para se trabalhar 

com os alunos, ainda há o risco da forma de se trabalhar no laboratório não ser a mais 

adequada. De acordo com Thomaz (2000, p. 362): 

 Infelizmente, muitos dos trabalhos experimentais que são propostos nas 

nossas escolas e também nas nossas universidades (basta analisar alguns 

guias ou protocolos de trabalhos das disciplinas e ouvir os alunos) são 

estruturados de maneira que não proporcionam oportunidades para o 

desenvolvimento de capacidades nos alunos que os ajudem a atuar de uma 

maneira mais científica na sua vida futura como profissionais e como 

cidadãos.[...] caso  se pretenda que os alunos estejam motivados para a 

execução de trabalhos experimentais (e este aspecto estende-se a qualquer 

nível de ensino, desde o básico ao universitário), é preciso que a tarefa que  

os  professores  lhes  proporcionem  seja  apelativa,  que  constitua  um  

desafio,  um problema ou uma questão que o aluno veja interesse em 

resolver, que se sinta motivado para encontrar uma solução. 
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Percebemos que os problemas podem ser vários no que se trata a utilização do 

laboratório de Física, mas convém lembrar, que continua sendo uma ferramenta essencial para 

a aprendizagem dos alunos. 

Uma maneira alternativa que pode ser utilizada para o trabalho de experimentação é a 

utilização do laboratório de Informática. Segundo Nogueira et al. (2007, p. 2) “Em relação ao 

Ensino de Física, a Informática tem uma aplicação muito diversificada sendo utilizada em 

medições, gráficos, avaliações, apresentações, modelagens, animações e simulações”. O uso 

desse espaço pode ser muito proveitoso se utilizado da maneira adequada. Claro que não é 

tarefa muito fácil, pois segundo Coelho (2002, p.36): 

 

Grande parte dos trabalhos publicados em revistas especializadas em Ensino 

de Física traz sugestões práticas para diferentes usos da Informática no 

Ensino de Física, em diferentes conteúdos e caracterizáveis em várias 

classificações [...] Todavia, poucos trazem uma avaliação mais profunda das 

relações que envolvem o computador com o aluno, o professor e o conteúdo, 

ou resultados posteriores à aplicação do recurso, como uma avaliação das 

experiências por parte dos alunos ou professores.   

 

 A utilização do laboratório de Informática para o ensino da Física pode ser realizada 

de várias maneiras. Umas delas é a utilização de simulações de fenômenos físicos. Assim, 

conforme Nogueira et al. (2007 apud Araujo e Veit 2004, p. 9): 

 

As simulações computacionais com objetivos pedagógicos dão suporte a 

atividades exploratórias caracterizadas pela observação, análise e interação 

do sujeito com modelos já construídos. A modelagem computacional 

aplicada ao Ensino de Física é desenvolvida em atividades expressivas, 

caracterizadas pelo processo de construção do modelo desde sua estrutura 

matemática até a análise dos resultados gerados por ele.  

 

Já quando os computadores são utilizados como instrução assistida, segundo Rosa 

(1997, p. 184): 

O computador atua como um tutor, mais ou menos rígido, dirigindo o estudo 

do aluno. O leque de tipos de introdução assistida vai desde o uso da 

máquina como um simples virador automático de páginas, no estilo da 

máquina de ensinar skinneriana, até a instrução individualizada, que leva em 

conta as peculiaridades de cada aluno, oferecendo opções diferenciadas de 

estudos para indivíduos com dificuldades específicas. 

 

Quando o método da instrução assistida se resume a utilização de um simples virador 

de página, para Coelho (2002, p. 38) “nesta forma de utilização, não há muita vantagem 

pedagógica em se usar um computador em detrimento aos métodos tradicionais com lápis e 

papel, exceto talvez o fator motivacional e a facilidade de uso”. 
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Já quando o uso é para a visualização individualizada de certos conhecimentos dos 

alunos, segundo Coelho (2002, p. 38) a utilização do computador fará um maior sentido, pois 

os programas podem ser bastante eficientes para tomar decisões e cobrar do estudante-

usuário.  

Quando se trata da utilização da Informática no Ensino de Física, os problemas 

observados são similares ao do uso do laboratório de Ciências. Para Fiolhais e Trindade (2003 

apud Mucchielli 1988) apresenta vários problemas de ordem de natureza pedagógica e 

material, o fato de o hardware se tornar rapidamente obsoleto, a disponibilidade dos 

microcomputadores (pois muitas vezes não há a quantidade necessária para que se possa ter 

um computador para cada aluno), falta a manutenção nos equipamentos. Já no âmbito 

pedagógico, são destacados dois fatores. O primeiro é a dificuldade de obtenção de software 

de boa qualidade, o segundo, é a falta de formação dos docentes para utilizarem as tecnologias 

digitais. 

A utilização do laboratório de Informática é muito válida à medida que o uso do 

computador oferece ferramentas que facilitam a aprendizagem dos alunos, porém, deve-se ter 

cuidado com a maneira com a qual ele vai ser utilizado, caso o contrário, poderá trazer 

prejuízos para a aprendizagem dos estudantes. 

Em geral tanto o laboratório de Ciências quanto o de Informática apresentam 

ferramentas que promovem a Aprendizagem Significativa dos alunos. A utilização de ambos 

no Ensino de Física pode contribuir ainda mais para auxiliar o professor em seu processo de 

ensino capaz de promover uma aprendizagem dos alunos.  

 

2.3 O conceito de Dinâmica e a Aprendizagem Significativa 

 O processo pelo qual a aprendizagem acontece nos seres humanos é assunto estudado 

com maior ênfase no século XX. Diferentes estudos contemplam como os conceitos são 

aprendidos. Dentre eles destacam-se, Skinner,Vygotsky, Piaget, Ausubel, como autores 

reconhecidos pelos trabalhos desenvolvidos na área de Psicologia Cognitiva. 

A teoria utilizada neste trabalho é a teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel.  

Segundo Moreira (2006) o conceito central desta teoria é a forma como uma nova informação 

se relaciona de maneira não arbitrária e literal a um aspecto relevante da estrutura cognitiva 

do aprendiz. Neste processo a nova informação interage com o conceito “subsunsor”, ou seja, 

uma ideia que já existe na estrutura cognitiva do aprendiz e serve como uma estrutura de 

interação para a aquisição de um novo conhecimento significativo para o indivíduo.  Pode-se 
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dizer que a Aprendizagem Significativa acontece quando novas idéias ou conceitos são 

aprendidos através das interações feitas com os conceitos que já estejam de forma clara e 

disponíveis na estrutura cognitiva dos indivíduos de forma que a interação entre os conceitos 

contribua para a diferenciação e fixação de novos conceitos.  

Quando a aprendizagem não é significativa ela poderá ser mecânica, também 

conhecida como memorística. Neste tipo de aprendizagem, segundo Moreira (2004), a 

exigência de esforços por parte dos aprendizes é menor, porém a retenção de informação é 

muito baixa, sendo que muitas vezes as novas informações logo se perdem, ou seja, não 

ocorre uma ligação entre as novas informações e os subsunçores.  Tavares (2004, p.56) ao 

citar Ausubel “sugere o uso da aprendizagem mecânica quando não existirem na estrutura 

cognitiva do aprendente idéias-ancora (subsunçor) que facilitam a conexão entre esta e a nova 

informação”. 

Mais especificamente, a aprendizagem pode acontecer de duas maneiras diferentes: 

aprendizagem por descoberta e aprendizagem por recepção. Segundo Moreira (2006, p. 17) 

“na aprendizagem receptiva o que dever ser entendido é apresentado em sua forma final, 

enquanto na aprendizagem por descoberta, o conteúdo principal a ser aprendido deve ser 

descoberto pelo aprendiz.” Ambas podem ser significativa ou mecânica. 

Para que possa haver uma Aprendizagem Significativa existem certas condições:  

Uma das condições para a ocorrência de Aprendizagem Significativa é que o 

material a ser aprendido seja relacionável à estrutura cognitiva do aprendiz, 

de maneira não arbitraria e literal. Um material com essas características é 

dito potencialmente significativo. A condição de que o material seja 

potencialmente significativo, envolve dois fatores principais, ou duas 

condições subjacentes, quais sejam, a natureza do material, em si, e a 

natureza da estrutura cognitiva do aprendiz.” A natureza do material deve ser 

“logicamente significativo”, isto é, ser suficiente não arbitrário e não 

aleatório, de modo que possa ser relacionado, de forma substantiva e não 

arbitrária [...] no que se refere a natureza da estrutura cognitiva do aprendiz, 

nela devem estar disponíveis os conceitos subsunçores específicos, com os 

quais o novo material é relacionável (MOREIRA, 2006, p. 19). 

  Para Moreira (2006, p. 22) “os primeiros subsunçores são adquiridos por formação de 

conceito, criando-se assim, condições para a assimilação de conceitos [...] ou símbolos e 

ocorrem de maneira gradual e idiossincrática em cada individuo”, e segundo Tavares (2007, 

p.7) “subsunçores são conceitos estáveis e relacionáveis já existentes no aprendiz”. Quando 

não houver subsunçores é necessário a utilização dos organizadores prévios, caracterizados da 

seguinte forma por Moreira (2006, p. 23): 

São materiais introdutórios, apresentados antes do próprio material a ser 

aprendido, porém, em um nível mais alto de abstração, generalidade e 
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inclusividade do que esse material. Não são, portanto, sumários, introduções 

ou “visões gerais do assunto”, os quais são, geralmente, apresentados no 

mesmo nível de abstração, generalidade e inclusividade do material que os 

segue, simplesmente destacando certos aspectos.  

Segundo Moreira (2006, p. 23) “a principal função do organizador prévio é servir de 

ponte entre o que o aprendiz já sabe e o que ele precisa saber para que possa aprender 

significativamente a tarefa com que se deparar”. 

 Quando acontece uma Aprendizagem Significativa ela pode ser classificada em três 

tipos de aprendizagem: aprendizagem representacional, aprendizagem de conceitos e 

aprendizagem proposicional. A aprendizagem representacional segundo Moreira (1997, p.2)“é 

o tipo mais básico de Aprendizagem Significativa; é a aprendizagem do significado de 

símbolos individuais (tipicamente palavras) ou aprendizagem do que eles representam”. Já a 

aprendizagem de conceitos como também cita Moreira (1997, p.2) “é um caso especial, e 

muito importante, de aprendizagem representacional, pois conceitos também são 

representados por símbolos individuais. Porém, neste caso são representações genéricas ou 

categoriais”. Já aprendizagem proposicional segundo Moreira (2006, p. 28) “contrariamente à 

aprendizagem representacional, a tarefa não é aprender significativamente o que palavras 

isoladas ou combinações representam, e sim aprender o significado de idéias em forma de 

proposição”. Logo é possível perceber que a aprendizagem representacional é pré-requisito 

para a aprendizagem proposicional. 

 No processo de Aprendizagem Significativa ele pode se dar de duas formas, uma é 

através da diferenciação progressiva e a outros é através da reconciliação integrativa.  

Segundo Tavares (2004, p.57) “indica que a maneira mais natural de aquisição de 

conhecimentos para o ser é através da diferenciação progressiva. É mais fácil construir o 

conhecimento, quando se inicia de uma idéia mais geral e inclusiva e se encaminha para 

ideias menos inclusivas”. Para Moreira (1997, p.7) “A reconciliação integrativa é, então, o 

princípio programático segundo o qual a instrução deve também explorar relações entre 

ideias, apontar similaridades e diferenças importantes e reconciliar discrepâncias reais ou 

aparentes”. 

Em relação aos assuntos da Física, mais especificamente o conceito de Dinâmica, é 

possível defini-lo como “o estudo da relação entre o movimento e a força que o produz” 

(YOUNG; FREEDMAN, 2003, p.90). Para Pelegrini (1999, p.85) “a dinâmica é a parte da 

mecânica que estuda as causas que produzem e/ou modificam os movimentos dos corpos”. 
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Como a proposta deste trabalho se relaciona à 2ª Lei de Newton, pode-se defini-la, 

segundo Young e Freedman (2003, p.90) “pela relação da força com a aceleração quando a 

força resultante que atua sobre um corpo não é igual a zero”. Ou também utilizar a definição 

de Pelegrini (1999, p.89), “a resultante das forças sobre um corpo que produz uma 

aceleração”. A comparação entre as definições acima mostra que as definições dos autores 

tanto para a dinâmica como para a segunda lei de Newton são praticamente as mesmas. 

Para o estudo dos conceitos da segunda lei de Newton faz-se necessário que os 

estudantes tragam consigo alguns conceitos vistos anteriormente (conhecimentos prévios) 

como forma de facilitação para uma Aprendizagem Significativa, entre eles tem-se:  

 Velocidade definida como a variação do espaço durante uma determinada variação do 

tempo (YOUNG; FREEDMAN, 2003);  

 Aceleração definida como a variação da velocidade durante uma determinada variação 

do tempo (YOUNG; FREEDMAN, 2003);  

 Força definida como “a grandeza que mede a intensidade da interação entre os corpos” 

(PELEGRINI, 1999, p. 86); 

  Inércia definida como “a tendência que um corpo possui de permanecer em repouso 

ou em movimento retilíneo uniforme, quando em equilíbrio” (PELEGRINI, 1999, p. 

88). 

Percebe-se que a interação entre os conceitos de velocidade, aceleração, inércia e 

força, faz-se necessário para o desenvolvimento de uma Aprendizagem Significativa. Nos 

estudos realizados por Santos (2005) é notável que a compreensão das leis de Newton 

requeira vários conceitos prévios, entre eles os de massa, velocidade e aceleração, pois as 

mesmas são baseadas pela fundamentação desses conceitos. Após a primeira lei de Newton 

ser abordada, o aprendiz terá claro em sua mente mais um conceito o da inercia, já quando for 

se tratada especificamente da segunda lei de Newton, ele destaca que o estudante deve ter em 

mente principalmente os conceitos de massa e aceleração, pois com uma boa compreensão 

desses conceitos o aprendiz terá uma maior facilidade de assimilar como ocorre e funciona a 

segunda lei de Newton, visto que os conceitos trabalhados são os conceitos que a 

fundamentam. 
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3 OBJETOS DE APRENDIZAGEM E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO 

DA DINÂMICA 

  A crescente ascensão das tecnologias nas últimas décadas trouxe uma nova realidade 

para o ensino no Brasil, principalmente pela inserção dos computadores no ambiente escolar. 

A utilização dos computadores para o auxilio do ensino trouxe novas possibilidades de os 

professores trabalharem os conteúdos com os alunos. Desde a sua inclusão no âmbito escolar, 

várias propostas surgiram de como se trabalhar com essas ferramentas e uma das que mais 

contribuem para a Aprendizagem Significativa dos alunos, foi a inserção dos Objetos de 

Aprendizagem. 

 

3.1 Objetos de Aprendizagem  

 Os Objetos de Aprendizagem tiveram como um dos seus primeiros criadores em 1997 

o projeto Educational Object Economy (EOE). Além de se dedicarem à elaboração de objetos 

ainda faziam a divulgação desses materiais de forma que foi criado um portal que incentivava 

a formação de uma comunidade de aprendizagem (NUNES, 2004, p.2). Mesmo não havendo 

um consenso universal sobre sua definição, para a formulação de módulos educacionais Lima 

et. al (2007, p. 40) define Objetos de Aprendizagem como “ferramentas acessíveis e 

potencializadoras na criação de ambientes de aprendizagem via Web”. Já para Souza, 

Yonezawa e Silva (2007 apud Wiley 2000, SN) Objeto de Aprendizagem é “elemento de um 

novo tipo de instrução, com base em computador, com base no paradigma de orientação a 

objetos, utilizado na área de ciência da computação. Objetos são representações de abstrações 

de entidades do mundo real”. Segundo Macêdo et. al (2007) e Lima(apud 

BETTIO;MARTINS, 2002), percebe-se que mesmo não existindo uma concordância para o 

conceito de OA, há um consenso de que devem ter um propósito educativo definido, que 

devem ter elementos que estimulem a reflexão do educando e que suas aplicações não devem 

se restringir a um contexto singular . 

 Há algumas formas do uso do computador para a aquisição de conhecimentos. Para 

Valente (1998, p.89)  

Qualquer tentativa para analisar os diferentes usos do computador na 

educação é problemática e pode resultar em uma visão muito simplista sobre 

o software e seu uso. Porém, pode tornar-se um exercício interessante e nos 

ajudar a entender o papel do computador e como ele pode ser efetivo no 

processo de construção do conhecimento.  
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 Logo como uma espécie de categorização eles podem ser usados da seguinte forma: 

tutorial, programação, simulação e modelagem, uso de multimídia e internet, processador de 

texto e jogo. 

 Para este trabalho, destaca-se a utilização de um OA através do uso da simulação e 

modelagem. Neste sentido, explicita-se a diferença entre os conceitos de software e de 

modelagem. No caso da simulação, quem escolhe o fenômeno e desenvolve o modelo não é o 

aprendiz, o fenômeno já vem previamente preparado no OA. No caso da modelagem, é o 

aprendiz quem escolhe o fenômeno e desenvolve o seu modelo, inserindo-o no computador. 

Diversos fatores favorecem a utilização dos OA na área educativa, no que trata do seu 

lado funcional, Macêdo et al. (2007, p. 20) destaca: 

Em primeiro lugar, podemos citar a flexibilidade: os Objetos de 

Aprendizagem são construídos de forma simples e, por isso, já nascem 

flexíveis, de forma que podem ser reutilizáveis sem nenhum custo com 

manutenção. Em segundo, temos a facilidade para atualização: como os OA 

são utilizados em diversos momentos, a atualização dos mesmos em tempo 

real é relativamente simples, bastando apenas que todos os dados relativos a 

esse objeto estejam em um mesmo banco de informações. Em terceiro lugar, 

temos a customização: como os objetos são independentes, a ideia de 

utilização dos mesmos em um curso ou em vários cursos ao mesmo tempo 

torna-se real, e cada instituição educacional pode utilizar-se dos objetos e 

arranjá-los da maneira que mais convier. Em quarto lugar, temos a 

interoperabilidade: os OA podem ser utilizados em qualquer plataforma de 

ensino em todo o mundo. 

 

Quando se trata da utilização do OA no processo de ensino-aprendizagem é preciso 

estar atento aos processos pelos quais os alunos constroem o conhecimento. As conexões 

realizadas entre que eles fazem entre os novos conhecimentos adquiridos e seus subsunsores 

devem ser investigados a fim de se propor uma aprendizagem que seja significativa nos 

moldes ausubelianos. Logo, quando bem selecionados, os OA podem facilitar as ligações dos 

novos conceitos com os conceitos anteriores. Dependendo do OA escolhido ele também 

servirá para motivar ou contextualizar o tema estudado. Servirá para motivar os alunos à 

medida que o conteúdo seja construído com os alunos. Além disso, sua utilização poderá 

trazer a opção da visualização de conceitos complexos que muitas vezes são difíceis de ser 

compreendidos quando trabalhados apenas como o quadro e o pincel. Pode servir também 

para contextualizar o tema à medida que os alunos tracem mais facilmente uma relação entre 

determinado conceito com a sua aplicação prática e enxergando como determinado fenômeno 

acontece no seu dia-a-dia (GALLOTA; NUNES, 2004). 
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Para Gallota e Nunes (2004, SN) os OA “admitem a construção de contextos digitais 

para os conteúdos que serão explorados. Esses contextos fazem uso de uma série de 

ferramentas midiáticas, tais como música, desenhos, gráficos, simulações, jogos, etc.” Logo, a 

utilização dos OA poderá contribuir com a apresentação de situações interessantes aos alunos, 

visto que poderão interagir de várias formas possíveis com os conteúdos a serem aprendidos.  

De acordo com Sousa (2010), há algumas formas possíveis da utilização do Objeto de 

Aprendizagem. Uma delas é a exploração de conceitos. Neste caso, o docente mostra ao aluno 

algum OA e o deixa manipular, fazendo perguntas que o façam refletir, conduzindo-o para o 

desenvolvimento do seu próprio conceito, que o professor tem a intenção de introduzir.  

Outra forma seria a introdução de conceitos, neste caso, o professor escolhe o OA com 

textos explicativos, imagens sobre o conceito que pretende consolidar junto aos alunos, 

proporcionando ao discente clareza do conceito formado.  

No caso da aplicação de um conhecimento adquirido, o professor escolhe um OA e 

através da manipulação mostra a aplicação do conceito abordado para proporcionar a fixação 

do conteúdo estudado. 

Portanto, dependendo dos Objetos de Aprendizagem escolhidos e da forma com que 

os docentes trabalhá-los no ambiente escolar, os alunos poderão ter uma Aprendizagem 

Significativa, visto que, além de todos os fatores mostrados, ainda há o fato da recorrência dos 

jovens ao uso das tecnologias digitais no seu cotidiano, como por exemplo, a utilização de 

computadores para o acesso as redes sociais. 

 

3.2 As contribuições dos Objetos de Aprendizagem para o ensino do conceito físico de 

Dinâmica  

 Quando os Objetos de Aprendizagem são utilizados para o ensino da Física, as 

contribuições para o processo de ensino-aprendizagem são muito significativas, visto que, 

como a Física é uma disciplina experimental, a utilização dos OA facilita a visualização dos 

fenômenos físicos. Muitas vezes há abstrações nos conceitos e geralmente os alunos não 

conseguem visualizá-los porque são mostrados apenas através de fórmulas escritas no quadro. 

 Utilizando-se o OA em seu caráter experimental, Heineck (2007, p. 2) advoga que:  

As aulas de Física com apoio de métodos experimentais, organizados e 

adaptados, proporcionam o estímulo, favorecem a aprendizagem e 

aumentam as expectativas de que os estudantes desenvolvam técnicas de 

investigação, ressaltadas por Vygotsky (1984) como a zona de 

desenvolvimento proximal[...]. Portanto, a realização de experiências, a 

utilização de meios audiovisuais e o aproveitamento de softwares educativos 
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adequados podem, apesar de não serem a razão única da consecução do 

sucesso, facilitar o processo de ensino-aprendizagem desses conteúdos. 

 

Outra vantagem encontrada é a facilidade de utilização dos OA, pois geralmente, eles 

possuem conteúdos bem específicos e já estão prontos para o uso, ou seja, basta apenas um 

computador conectado à internet que eles estão acessíveis nos vários bancos de objetos online 

disponibilizados em toda a rede de forma gratuita. Cita-se, como exemplo de repositórios de 

Objetos de Aprendizagem, o RIVED (Rede Internacional Virtual de Educação), oBIOE 

(Banco Internacional de Objetos Educacionais) e o PHET (do inglês, Physics Education 

Technology) um repositório de simulações interativas de física, biologia, ciências da terra e 

matemática (SALES et al., 2008). 

Quando o conteúdo abordado na Física é a Dinâmica a utilização dos OA torna-se 

eficiente pelas ferramentas que disponibiliza para a visualização de conceitos abstratos, 

geralmente não estudados pelos alunos em uma abordagem tradicional. Quando é trabalhado o 

conceito de inércia, por exemplo, os alunos apresentam dificuldade em compreendê-lo pelo 

fato de ser um conceito abstrato e ser difícil sua representação. 

Ao se trabalhar a segunda lei de Newton é possível averiguar as dificuldades 

enfrentadas pelos alunos no campo conceitual. Os estudos de Zylbersztajn (1983) e Battistel 

(2007) mostram que alunos do 1° ano do Ensino Médio ao 2° Ano do curso de Física 

costumam associar o conceito de força ao de velocidade, tendo uma visão aristotélica, 

deixando muitas vezes de lado o conceito de aceleração, o qual está diretamente ligado ao 

conceito de força. Neste caso, a utilização do OA pode mostrar como o conceito de força está 

mais diretamente relacionado ao conceito de aceleração do que ao conceito de velocidade, 

fazendo com que os alunos ancorem os conceitos mais gerais aos conhecimentos prévios 

adequados. 

Portanto, a utilização dos OA no ensino da Física, pode ser utilizado em diferentes 

conteúdos, inclusive no ensino da Dinâmica, visto que, nos bancos de Objetos de 

Aprendizagem há uma grande quantidade de Objetos à disposição, atendendo à articulação de 

diversos conceitos. 

 

3.3 O Objeto de Aprendizagem “Forças em uma dimensão” 

 O Objeto Forças em uma dimensão é um Objeto de Aprendizagem desenvolvido pelo 

PHET, “programa da Universidade do Colorado que pesquisa e desenvolve simulações na 

área de Ensino de Ciências e as disponibiliza em seu portal para serem usadas online ou serem 
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baixadas gratuitamente” (ARANTES; MIRANDA e STUDART, 2010, p.28). Cujo objetivo 

do OA é abordar os conceitos da Dinâmica, mais especificamente as Leis de Newton. 

 Serão destacadas nos próximos subitens as interfaces que compõem o Objeto de 

Aprendizagem Forças em uma dimensão.  

 

3.3.1 interface principal 

 

Figura 1 – Interface principal do OA Forças em uma dimensão – fonte: site do PHET 

 Na interface principal, aquela que surge quando o OA é iniciado, mostra-se um boneco 

próximo a um gabinete de arquivos, onde ambos estão sobre uma reta numérica que tem dois 

pontos como marcos principal dos pontos iniciais negativos e positivos. Para o ponto principal 

negativo situado na posição -10m do ponto de origem há uma arvore, já para o ponto principal 

positivo situado há 10 m do ponto de origem há uma casa. 

Há uma orientação um pouco acima dos braços do boneco indicando que deverá ser  

aplicada uma força para movimentar-se o objeto. No campo Força aplicada exibe-se um valor 

inicial de 0,00 que induz o usuário a acrescentar um valor acima de 0,00. Abaixo do campo 

Força aplicada existe a opção de iniciar a simulação através da tecla Ir, de parar com a tecla 

Pausa e de limpar a força que foi inserida com a tecla Limpar. Passos estes que também 

podem ser executados clicando-se nas teclas mostradas na parte inferior da tela que contém as 

seguintes opções: executar, pausar e rebobinar. 

À direita do campo Força aplicada há quatro opções de exibição de gráficos, dentre 

eles: Gráfico Força aplicada, Gráfico Aceleração, Gráfico Velocidade e Gráfico Posição. Ao 

lado esquerdo da tela há opções de mostrar as forças horizontais,Mostrar as forças resultantes 

além de ativar ou não o atrito. 
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Alternativa que também se apresenta é opção de escolher os objetos a serem 

estudados. Dentre eles há as seguintes opções: Gabinete de arquivos, refrigerador, livro, 

caixote e cão sonolento. 

Existe ainda a opção de se escolher a posição inicial do objeto, variando entre     -10m 

e 10m, posicionando-se um pouco mais abaixo a opção de mais controles e ajuda. 

 

3.3.2 Gráficos, Aspectos conceituais e pedagógicos do “Forças em uma dimensão”  

 O Objeto de Aprendizagem “Forças em uma dimensão” traz a opção de mostrar quatro 

gráficos simultaneamente. Percebe-se que quando os quatros gráficos são trabalhados 

simultaneamente, há um exagero de informações para o pequeno espaço reservado para as 

suas exibições, como é mostrado na figura abaixo: 

 

Figura 2 – Interface qué mostrada quando é iniciada a simulação mostrando os quatro gráficos simultaneamente 

– fonte: site do PHET 

 Uma estratégia a ser utilizada que poderia minimizar o problema citado é a de se 

trabalhar com no máximo dois gráficos simultaneamente. Pode ser que, desta forma, a 

compreensão das informações trabalhadas no OA sejam melhor compreendidas pelos alunos. 
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Figura 3 – Interface mostrada, quando é iniciada a simulação mostrando os dois  gráficos simultaneamente – 

fonte: site do PHET 

  

 Há diversas possibilidades de se trabalhar o OA, o mais importante é destacar o caráter 

conceitual que pode ser explorado para a construção dos assuntos trabalhados na Física. Por 

exemplo, quando é aplicada uma força qualquer e pressionado o botão ir, na condição em que 

o atrito está desativado, é possível visualizar que o móvel demora um pouco a sair da sua 

posição inicial, e começa a variar sua posição gradativamente, mostrando claramente o 

conceito de inércia.  

Outra forma de se utilizar o OA é trabalhar com a segunda lei de Newton, 

relacionando resultantes da força com a massa para encontrar a aceleração dos objetos. Com 

os valores encontrados no gráfico da aceleração o professor pode estimular os alunos a 

ficarem atentos a esses detalhes tornando o conhecimento científico estimulante e atrativo 

para os discentes. 

Neste trabalho, a pesquisa desenvolvida com alunos do Ensino Médio fez uso deste 

Objeto de Aprendizagem ao trabalhar com os conceitos vinculados à 2ª Lei de Newton. O 

percurso metodológico utilizado será apresentado no próximo capítulo. 
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4 METODOLOGIA 

Diante das dificuldades enfrentadas pelos alunos na assimilação dos conceitos da 

Dinâmica, como mostram os estudos de Zylbersztajn (1983) e Battistel (2007), questiona-se 

como acontece a Aprendizagem Significativa do conceito de Dinâmica de alunos do Ensino 

Médio quando utilizam objetos de aprendizagem. 

A pesquisa foi realizada através do estudo exploratório, sendo que “na pesquisa 

exploratória se trabalha com o levantamento da presença das variáveis e da sua caracterização 

quantitativa ou qualitativa” (KÖCHE, 2010, p.126). 

A pesquisa foi realizada com a participação de 16 alunos do 2° e 3° anos da Escola 

Estadual de Ensino Profissionalizante Joaquim Nogueira durante o período de 2011.1 

durantes os meses de abril e maio. A faixa etária dos estudantes varia entre 13 e 18 anos. 

Todos os participantes estão matriculados no curso profissionalizante em informática, turismo 

ou enfermagem. Puderam participar da pesquisa no contra turno cujo horário está 

compreendido entre 17h10min e 18h50min. 

A pesquisa foi dividida em duas etapas:  

 conhecimentos prévios; 

 aplicação prática e teórica; 

Na primeira parte da pesquisa foi aplicado um questionário inicial (apêndice A), com 

11 questões, cuja finalidade foi compreender os conhecimentos prévios dos alunos. O 

questionário continha questões teóricas relacionadas aos conceitos que os alunos já haviam 

estudado no 1° ano do Ensino Médio e perguntas da aplicação dos conceitos físicos 

relacionados ao seu dia-a-dia.  

No que diz respeito às perguntas conceituais haviam, por exemplo, perguntas que 

buscavam compreender como o estudante define o conceito de aceleração e força, conceitos 

os quais são inversamente ligados quando trabalhados pela segunda Lei de Newton.  

Quanto às perguntas de aplicação dos conceitos havia, por exemplo, uma pergunta 

relacionada a um problema prático: “se a força utilizada para empurrar um caminhão teria que 

ser a mesma para empurrar um carro popular”, o que denota uma contextualização do 

conhecimento e a busca de uma compreensão dos conceitos mais relacionados ao seu dia-a-

dia. 
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Para a segunda e última parte da pesquisa foi reservado um momento para a aula 

expositiva e a aplicação do Objeto de Aprendizagem. A aula expositiva foi apresentada com a 

finalidade de se trabalhar os conceitos físicos que seriam necessários para uma melhor 

compreensão da segunda Lei de Newton. A aplicação do OA foi utilizada com o objetivo de 

mostrar os conceitos e mostrar como acontece a segunda Lei de Newton na prática. Na aula 

expositiva os conceitos foram trabalhados de maneira tradicional, apesar de mostrar os 

conceitos através de situações práticas relacionadas ao seu dia-a-dia. A aula foi iniciada com a 

apresentação de duas imagens, uma de um caminhão e a outra de um carro. A partir dessas 

imagens foram trabalhados os conceitos de força, massa, aceleração, velocidade. Ao supor 

que um dos objetos estava em movimento foram trabalhados os conceitos de inércia (apêndice 

B).   

No momento da utilização do OA foi apresentado aos alunos um roteiro de prática 

(apêndice C) com todas as instruções que os alunos deveriam seguir para desenvolver as 

atividades. No Manual de prática havia direcionamentos bem específicos; para cada objeto 

que escolhessem utilizariam valores definidos para a força aplicada. Havia também campos 

nos quais os alunos deveriam preencher com observações conceituais visualizadas a partir da 

utilização do OA. 

A análise dos dados se desenvolveu por meio da comparação entre os conceitos 

apresentados pelos alunos no questionário inicial e os obtidos no roteiro de utilização do OA. 

Para auxiliar a análise foi utilizada a estatística básica para organização das informações 

através da confecção de tabelas com dados absolutos e relativos e do esboço de gráficos 

caracterizando as duas fases da pesquisa. 

A comparação entre os resultados para averiguação de como aconteceu a 

Aprendizagem Significativa dos alunos, chegando assim aos resultados da pesquisa, será 

mostrado no capítulo seguinte. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados mostrados a seguir são divididos em três momentos. Primeiramente 

serão analisadas as repostas obtidas com a aplicação dos questionários iniciais. Em seguida, 

serão analisadas e comparadas as respostas obtidas após a aplicação do OA com as obtidas no 

questionário inicial. 

5.1 Resultados do questionário inicial 

 A primeira pergunta do questionário tratava sobre a primeira Lei de Newton, 

relacionado ao conceito de Inércia. Constata-se que 50% dos alunos que participaram da 

pesquisa associaram o conceito de movimento ao conceito de inércia, 22% associariam força 

ao conceito de inércia e somente 17% dos educandos associaram a uma das Leis de Newton 

(gráfico 1). 

Gráfico 1 - Definição de inércia apresentada pelos alunos pesquisados 

 

Mesmo a associação ao conceito de movimento estar condizente parcialmente com a 

definição utilizada na Física, percebe-se que os alunos não associam o conceito de inércia à 

falta de movimento. Portanto, o mais ideal seria se o conceito de inércia fosse mais integrado 

a uma das Leis de Newton. Logo, percebe-se que há dificuldades dos discentes tanto na sua 

definição quanto na associação aos conceitos mais importantes. o fato dos alunos associarem 

o conceito de força ao de inércia também condiz parcialmente com a definição pois quando há 

força em determinado sistema poderá atuar como um agente externo, logo a força também faz 

parte da definição de inércia. 

 Para a segunda pergunta do questionário para o qual foi elaborado gráfico que 

abordava sobre o conceito de velocidade, constata-se que 45% dos alunos pesquisados 

associaram ao conceito de movimento, 15% associaram ao conceito de aceleração,10% ao de 
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força, 5% ao de energia, trabalho e somente uma soma de 15% dos educandos associaram aos 

conceito de espaço ou tempo (gráfico 2). 

Gráfico 2 - Definição de velocidade apresentada pelos alunos pesquisados 

 

Mesmo as associações feitas aos conceitos de força, energia, trabalho e movimento 

estarem condizentes com o conceito de velocidade o ideal do ponto de vista do estudo da 

Cinemática seria se o conceito de velocidade estivesse relacionado mais fortemente aos 

conceitos de espaço e tempo. Logo, percebe-se que há dificuldades dos alunos também em 

definir e relacionar o conceito de velocidade ao conceito de cinemática.  

 Para a terceira pergunta do questionário que abordava a respeito do conceito de força, 

constata-se que em relação ao conceito de força, 21% dos alunos pesquisados associaram ao 

conceito de energia, 14% ao conceito de esforço, movimento e trabalho, cerca de 7% aos 

conceitos de impacto, potência, contato, impulso e interação (gráfico 3). 

Gráfico 3 - Definição de força apresentada pelos alunos pesquisados 

 

É importante observar que em nenhum instante os alunos relacionaram o conceito de 

força ao conceito de aceleração, conceito que está mais diretamente ligado ao conceito de 

força através da segunda Lei de Newton. Outro fator a se destacar é que a grande maioria dos 

educandos relacionou o conceito de força ao de energia. Mesmo não sendo uma associação 
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errada, o mais adequado seria estabelecer uma relação com o conceito de aceleração. Dos 

conceitos que os discentes citaram, poucas vezes, os que mais se aproximaram foi o de 

interação, mesmo que para isso seja necessário considerar uma escala microscópica. 

Na quarta pergunta do questionário que tratava a respeito do conceito de massa, 

constata-se que50% dos alunos pesquisados associaram o conceito de massa ao de peso, 21% 

ao conceito de espaço, 21% ao de medida e 7% ao de volume (gráfico 4). 

Gráfico 4 - Definição de massa apresentada pelos alunos pesquisados 

 

Logo, percebe-se que a metade dos alunos associou massa ao conceito de peso. A 

partir dessa percepção é possível compreender que os discentes trouxeram para as suas 

respostas a idéia de massa relacionada ao uso no seu dia-a-dia. Para o nível médio o ideal 

seria que eles associassem o conceito de massa ao de medida, o que só aconteceu em 21% das 

respostas. 

Para a quinta pergunta que abordava o conceito de aceleração, 54% dos alunos 

pesquisados associaram-no ao conceito do aumento de velocidade, 15% ao conceito de força, 

15% ao de movimento, 8% ao de rapidez e outros 8% ao de esforço (gráfico 5). 

Gráfico 5 - Definição de aceleração apresentada pelos alunos pesquisados 
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Ao se observar esses resultados, percebe-se que mais da metade dos alunos associaram 

o conceito de aceleração ao aumento de velocidade, o que é parcialmente correto, pois quando 

há a diminuição da velocidade também acontece uma aceleração, mesmo que negativa. Um 

fato também a se observar é que 15% dos alunos associaram o conceito de aceleração ao de 

força, o que não aconteceu anteriormente quando questionados, pois nenhum dos alunos 

relacionou o conceito de força diretamente ao de aceleração.  

Para a sexta pergunta que tratava a respeito da questão que envolve as forças que 

atuam em um corpo em movimento, constata-se que 27% dos alunos pesquisados afirmaram 

que velocidade e aceleração são forças que atuam em um corpo em movimento; outros 9% 

citaram que gravidade é um tipo de força que também atua quando o corpo está em 

movimento. Outros conceitos foram citados em menor escala: massa, força do motor, tração, 

inércia, força normal, atrito, resistência do ar e força elétrica (gráfico 6). 

Gráfico 6 - Identificação das forças que atuam em um carro em movimento pelos alunos 

pesquisados 

 

Por meio dos resultados obtidos no gráfico percebe-se que os alunos citaram conceitos 

que não são um tipo de força como se elas fossem, o que pode denotar uma deficiência dos 

alunos quando se trata da definição de força. Observa-se que se for feita a soma de todas as 

respostas que trazem consigo algum tipo de força, conceitualmente dita, somente se obterá um 

total de 20% das respostas. Ao considerar apenas os tipos de forças que deveriam ser 

utilizadas para se trabalhar a segunda Lei de Newton, os dados são ainda mais preocupantes, 

visto que, apenas uma soma de 10% dos alunos que responderam aos questionários citou um 

tipo de força que realmente atua em um carro em movimento. 

Os resultados obtidos através dos gráficos acima analisados mostraram que os 

educandos muitas vezes relacionam suas respostas a conceitos não físicos, ou seja, a conceitos 
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aprendidos no seu cotidiano. Os motivos que levam os alunos a fazerem esse tipo de 

associação não são esclarecidos neste trabalho. Precisariam ser realizados estudos mais 

aprofundados sobre os possíveis motivos que levam os alunos a ter uma compreensão 

superficial dos conceitos físicos. 

Após uma análise prévia realizada nos dados obtidos com a aplicação do questionário 

inicial, percebe-se que os discentes não apresentam os conhecimentos prévios necessários 

para uma assimilação adequada dos conceitos que seriam posteriormente abordados na 

segunda Lei de Newton. A seguir, serão apresentados os dados obtidos após o uso do Objeto 

de Aprendizagem sobre Dinâmica no laboratório de informática. 

5.2 Resultados obtidos na aplicação do Objeto de aprendizagem 

Nesta etapa da pesquisa foi feita a aplicação do Objeto de Aprendizagem “Aplicações 

de força em uma dimensão”(figura 4) com os alunos da escola. O Objeto de Aprendizagem 

foi utilizado pelos alunos a partir de um roteiro de prática previamente definido (apêndice C). 

A aplicação do OA foi dividida em quatro momentos:  

 exploração do OA – os alunos a fim de conhecerem as ferramentas que o 

Objeto dispunha ficaram livres para manuseá-lo da maneira que achassem 

adequada; 

 desenvolvimento da atividade – os alunos tiveram que seguir um passo-a-passo 

pré-definido para o procedimento 2 do roteiro de prática contendo todas as 

orientações necessárias para: escolher o objeto a ser estudado, observar e 

descrever o movimento desse objeto e descrever quais forças atuavam no 

movimento desse objeto quando empurrado (apêndice C); 

 cálculo da aceleração do objeto selecionado –os estudantes utilizaram o grupo 

de forças escolhido e que estivesse de acordo com a tabela B do roteiro de 

prática do OA para calcular a aceleração do objeto selecionado, conferindo os 

resultados a partir da leitura do gráfico disponível no objeto (apêndice C); 

 apresentação de opinião sobre a 2ª Lei de Newton – os alunos tiveram que 

apresentar suas conclusões sobre a segunda Lei de Newton após a utilização do 

Objeto de Aprendizagem, redefinindo o conceito.  
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Figura 4- Interface principal do Objeto de Aprendizagem “Aplicações de força em uma dimensão” 

Para o primeiro gráfico (gráfico 7) obtido através dos dados coletados a partir das 

respostas do procedimento 2.7.b do roteiro de prática (apêndice C) no qual os alunos tinham 

que descrever quais forças atuam no objeto escolhido quando aplicado à força 1,força 

previamente definida  a ser aplicada ao objeto de acordo com a tabela B do roteiro de prática 

(apêndice C),  obteve-se que 34% dos alunos que utilizaram o OA, citaram como um tipo de 

força que atuava no objeto a Força resultante, 30 % responderam que atuava a Força aplicada, 

8% responderam que a força aplicada seria a força da parede, 8 % força de atrito, 8% 

aceleração e com 4% cada, obteve-se peso, massa e velocidade (gráfico 7). 

Gráfico 7 - Identificação das forças que atuam em um corpo em movimento pelos alunos 

pesquisados (força 1) 

 

Assim como nas respostas obtidas no gráfico 6a maioria delas não condizem com os 

conceitos que os estudantes deviam saber e explanar para a situação descrita. Percebe-se, por 

exemplo, que no gráfico 6 a força peso não foi citada, já no gráfico 7 teve-se a força normal 

que não foi citada. Uma mudança positiva aconteceu ao se comparar o gráfico 6 (obtido com 

as respostas da ultima questão do questionário inicial) com o gráfico 7 mostrado acima. 

Percebe-se que a citação do conceito de velocidade baixou de 27% para 4% e que conceitos 
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de força propriamente ditas que anteriormente só haviam sido citadas depois das três maiores 

porcentagens no gráfico 5.6 surgiram nas quatro primeiras maiores porcentagens do gráfico 7. 

Esse resultado pode significar que houve uma pequena mudança conceitual após a utilização 

do OA, mostrando uma pequena evolução conceitual ao tratar com os conceitos relacionados 

à Dinâmica. 

Para o segundo gráfico (gráfico 8) obtido através dos dados coletados para as respostas 

do procedimento 2.9.b do roteiro de prática (apêndice C) no qual os alunos tinham que 

descrever quais forças atuam no objeto escolhido quando aplicado à força 2,força previamente 

definida aplicada ao objeto de acordo com a tabela B do roteiro de prática (apêndice C),  

obteve-se que 26 % dos alunos que utilizaram o OA, citaram como um tipo de força que 

atuava no objeto a Força resultante, 23% responderam que atuava a Força aplicada, 18% 

escreveram  aceleração,10% velocidade, outros 10 % responderam força da parede e com 

4%,cada, obteve-se peso, massa e força constante (gráfico 8). 

Gráfico 8 - Identificação das forças que atuam em um corpo em movimento pelos alunos 

pesquisados (força 2) 

 

Comparando os resultados obtidos no gráfico 8 com os resultados obtidos nos gráficos 

5.6 e 5.7 percebe-se que, assim como no gráfico 6, conceitos que não são tipos de força 

ganharam novamente destaque entre as alternativas citadas, como no caso dos conceitos de 

velocidade e aceleração. Ambos juntos somaram um total de 28%,os quais no gráfico 7 só 

haviam somado 12% das respostas dos educandos. Outro fator a se destacar é que pela 

primeira vez os alunos não citaram a força de atrito, o que parece ser um fator positivo, pois 

quando foi pedido para os alunos utilizarem o OA de acordo com roteiro de prática (apêndice 

C), a instrução 2.1 era exatamente a de que eles desabilitassem o atrito, ou seja, não haveria a 

atuação da força de atrito para aquela situação específica. 
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Para o terceiro gráfico (gráfico 9) que foi obtido através dos dados coletados para as 

respostas do procedimento 2.11.b do roteiro de prática (apêndice B) no qual os alunos tinham 

que descrever quais forças atuam no objeto escolhido quando aplicado à força 3,força 

previamente definida que aplicaram ao objeto de acordo com a tabela B do roteiro de prática 

(apêndice C), obteve-se que 24% dos alunos que utilizaram o OA, citaram que um dos tipos 

de força que atuava no objeto era a aceleração, 20% responderam que atuava a força aplicada 

e outros20%, a força resultante, 16 % escreveram  o peso, 8%,a força da parede, outros 8%,o 

conceito de velocidade e por fim4% citaram a massa (gráfico 9). 

Gráfico 9 - Identificação das forças que atuam em um corpo em movimento pelos alunos 

pesquisados (força 3) 

 

Comparando os resultados obtidos no gráfico 9aos obtidos nos gráficos 5.6, 5.7 e 5.8, 

percebe-se que novamente o conceito de aceleração foi o que obteve mais destaque. Como o 

conceito de força resultante foi o mais citado nos gráficos 5.7 e 5.8é possível não ter havido 

uma assimilação de quais são as forças que atuam no objeto em movimento.  

 Outro fato a se destacar é que tanto no gráfico 7 5.8 e 5.9 foi citado um tipo de força 

denominado de força da parede, o que mostra que essa citação foi simplesmente copiada da 

tela do OA, pois a denominação dessa força aparece logo após o objeto selecionado quando 

colide com as barreiras que são habilitadas de acordo com procedimento 2.2 do roteiro de 

prática (apêndice C).Isso mostra que nesse ponto o fato da tela do OA mostrar esse tipo de 

informação pode induzir o aluno a ter conclusões erradas sobre o fenômeno observado, de 

maneira que do ponto de vista educacional essas informações mostradas na tela contribuem 

pouco para o processo de aprendizagem do aluno. 

A seguir é mostrada a tabela 1, a qual foi elaborada com os resultados obtidos pelos 

alunos para o cálculo da aceleração apresentado no procedimento 2.12 do roteiro de prática 
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(apêndice C). As respostas corretas para o cálculo de cada aceleração eram as seguintes: para 

a força 1 o valor da aceleração é de 0,5m/s², para a força 2 o valor da aceleração é de 1,0m/s² 

e para a força 3 o valor da aceleração é de 2,0m/s². 

Tabela 1– Respostas obtidas pelos alunos no para o calculo da aceleração para os 

três casos pedidos para o procedimento 2.12 

 

Aluno 

 

Calculo da 

Aceleração para a 

Força 1 em m/s² 

Calculo da 

aceleração para a 

Força2 em m/s² 

Calculo da 

aceleração para a 

Força 3 em m/s² 

ALUNO I 

ALUNO II 

ALUNO III 

ALUNO IV 

ALUNO V 

ALUNO VI 

ALUNO VII 

ALUNO VIII 

0,5 

0,5 

200 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1,0 

1,0 

100 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

2,0 

2,0 

400 

0,5 

2,0 

0,5 

2,0 

2,0 

Fonte: Elaboração própria 

Após análise da tabela1 verifica se que somente o ALUNO III errou todos os cálculos 

das acelerações, logo, percebe-se que em geral houve uma grande quantidade de acertos no 

cálculo das acelerações. Esse fato pode denotar que os educandos compreenderam bem como 

pode ser feita a aplicação algébrica da segunda Lei de Newton. Por outro lado, os alunos 

podem ter construído o cálculo a partir da leitura do gráfico disponível no OA. Para que se 

saiba ao certo se os alunos compreenderam os aspectos algébricos do tema abordado são 

necessários estudos mais aprofundados. 

Apresenta-se, por fim, uma análise das respostas obtidas através do procedimento 3 do 

roteiro de prática (apêndice C), no qual era solicitado que os alunos fizessem suas conclusões 

sobre a segunda Lei de Newton após eles terem utilizado o Objeto de Aprendizagem 

“Aplicações de força em uma dimensão”. Percebe-se que a aparente compreensão da segunda 

Lei de Newton demostrada pelo cálculo das acelerações no procedimento 2.12 do roteiro de 

prática mostrada na tabela 1, realmente foi bastante superficial. Ao realizarem o procedimento 

3 do roteiro de prática (apêndice C), quase todas as respostas dos alunos não traziam 

coerência conceitual sobre a segunda Lei de Newton.  

Veja abaixo algumas transcrições das respostas que se obteve para a pergunta: Quais 

são suas conclusões sobre a 2ª Lei de Newton após a utilização desse Objeto de 

Aprendizagem? 
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- “Quando não há atrito entre o objeto e o solo a velocidade é maior”. 

- “ Que usamos a força para adquirir o movimento”. 

- “ Que a força aplicada é diretamente proporcional a aceleração e inversamente 

proporcional ao tempo”. 

Logo, percebe-se que a aprendizagem de conceitos algébricos parece ser o mais 

importante e o principal aspecto ressaltado no Ensino de Física que é a compreensão dos 

conceitos físicos, os alunos não conseguiram ainda internalizar, ou seja, eles não aprenderam 

significativamente os conceitos que foram explanados. 

Após ter sido feita toda a análise dos resultados obtidos no questionário inicial e no 

roteiro de utilização do OA percebe-se que o conceito de Inércia foi pouco associado a 

qualquer Lei de Newton; que o conceito e velocidade foram pouco relacionados aos conceitos 

de espaço e tempo; que o conceito de força quase não foi relacionado ao de aceleração; que na 

maioria das vezes os alunos confundem o conceito de massa com o conceito de peso; que os 

alunos definem aceleração somente como aumento de velocidade; que muitos educandos 

confundem o conceito de força com conceitos que se quer chegam a ser um tipo de força tais 

como velocidade, massa e gravidade e que o fato do cálculo algébrico da aceleração ter sido 

feito da maneira adequada não mostra que os alunos aprenderam significativamente a segunda 

Lei de Newton. 

Outro fato que se percebe é que os alunos tendem a relacionar o conceito de 

velocidade ao conceito de força igualmente como ocorreu nos estudos realizados por 

Zylbersztajn (1983) e por Arthur Moraes e Itamar Moraes (2000) que mostram que os 

discentes têm dificuldades e essas ideias intuitivas trazem resistências a aquisição dos 

conhecimentos conceitualmente corretos. 

Destaca-se ainda que ao utilizarem uma visão newtoniana para relacionar os conceitos 

da dinâmica, relacionam os conceitos muitas vezes de maneira errônea ou equivocada o que 

também, de certa forma, é mostrado nos estudos de Battistel (2007). 

Logo, pode-se perceber que os discentes ainda apresentam grandes dificuldades na 

assimilação dos conceitos físicos, pois trazem consigo conhecimentos prévios que não se 

relacionam aos conceitos intrínsecos à 2ª Lei de Newton, dificultando bastante a assimilação 

de novos conceitos. Essa dificuldade, no entanto, persistiu durante toda a pesquisa.  Mesmo 
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após a aula teórica em que foi revisto os conceitos necessários para a assimilação da segunda 

Lei de Newton (apêndice B) e a utilização do OA seus conceitos pouco mudaram. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Este trabalho teve como objetivos avaliar os conhecimentos prévios dos alunos e 

investigar suas dificuldades na aprendizagem dos conceitos da Dinâmica ao utilizarem o 

Objeto de Aprendizagem “Força em uma dimensão” como recurso didático, tendo em vista a 

possibilidade de contextualizar o Ensino de Física na sociedade das tecnologias digitais. 

Percebe-se que muito do ensino tradicional, está desarticulado com as atuais 

exigências profissionais do mercado de trabalho. A escola já não exerce genuinamente a sua 

função principal que é a transmissão de conhecimentos. Esse contexto, em geral, contribui 

para o surgimento de dificuldades de aprendizagem dos alunos no ensino da Física, como a 

desmotivação
1
. Como aponta Tavares (2004), a maneira tradicional pela qual os conteúdos 

desta área do conhecimento são transmitidos leva os estudantes a uma aprendizagem 

mecanicista, não significativa. Lopes (2004) vai se aproximar desta percepção ao advogar que 

os discentes, em sua maioria, consideram que a Física, da maneira que é ensinada, não se 

articula com o dia-a-dia, utilizando situações pouco reais.  

Assim, na aprendizagem dos conceitos da Dinâmica, como afirma Zylbersztajn 

(1983), os alunos tendem a relacionar o conceito de velocidade ao de força, quando o ideal 

seria a associação do conceito de força ao de aceleração. Desta forma, o aprendizado dos 

conceitos está confuso para os alunos, requerendo do professor novas estratégias que possam 

auxiliá-los a uma Aprendizagem Significativa.  

Do ponto de vista metodológico, este trabalho é fundamentado na teoria da 

Aprendizagem Significativa tendo como precursor Ausubel, que segundo Moreira (2006, p. 

14) “processo pelo qual uma nova informação se relaciona, de maneira substantiva e não 

arbitrária a um aspecto da estrutura cognitiva do indivíduo”. 

 Já quando se trata da utilização dos Objetos de Aprendizagem apoiou-se nas 

perspectivas de Tavares (2007) ao defini-los como um recurso (ou ferramenta cognitiva) 

autoconsciente do processo ensino aprendizagem, isto é, não depende de outros objetos para 

fazer sentido. 

                                                           
1
  A desmotivação aqui é compreendida como sendo causada por fatores internos e externos à escola, porém 

coloca-se neste trabalho a reflexão sobre a intervenção do professor, por meio da tecnologia, na superação do 

tradicionalismo ainda fluente na escola. 
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Os resultados deste trabalho apontam realmente que esta escola pode não estar se 

preocupando com o Ensino de Física, pois os resultados obtidos através da aplicação do 

questionário inicial mostraram que alunos do segundo e terceiro ano não sabiam relacionar 

conceitos físicos aos seus conceitos correspondentes, para conteúdos já anteriormente vistos 

no primeiro ano. Os resultados obtidos após os alunos utilizarem o Objeto de Aprendizagem e 

assistirem a aula expositiva, também mostram que os conceitos relacionados à segunda Lei de 

Newton não foram aprendidos significativamente, mostrando que apenas a utilização destes 

recursos por um tempo reduzido não surtiu o efeito desejado na aprendizagem dos alunos. 

Assim, foi observado que a aplicação de Objetos de Aprendizagem no Ensino de Física requer 

maior tempo, tendo em vista que os educandos apresentaram dificuldades na aprendizagem de 

conceitos que envolvem os conteúdos da Dinâmica.  

Essa pesquisa teve algumas limitações, destacando-se o fato de ela ter sido realizada 

com um pequeno grupo de 16 alunos, de maneira que não se podem generalizar esses 

resultados. Também há de se destacar os horários que as aulas aconteceram. Elas se 

realizaram com alunos de uma escola profissionalizante, sempre após o término das aulas 

regulares, ou seja, começavam exatamente às 17 horas e 10 minutos. Nestas condições, os 

alunos, muitas vezes, já se encontravam cansados o que também pode ter fomentado para o 

baixo rendimento e uma baixa frequência destes ao final do projeto, onde havia apenas 8 dos 

16 alunos. 

As obtenções dos resultados desta pesquisa se tornam importantes à medida que eles 

podem contribuir para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos da 

Dinâmica, pois através desse estudo será possível a publicações de trabalhos, como inclusive 

poderão ser utilizados como fonte de aprendizagem e auxilio na construção de um trabalho 

ainda maior voltado para a especialização no Ensino de Física. 
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APÊNDICE A – Questionário inicial Aplicado com os Alunos
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Universidade Federal do Ceará 

Professor: Samuel Rocha 

Aluno:_______________________________________________turno:__________ 

 

Questionário de Física 

Dinâmica 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES PARA O PRENCHIMENTO DO 

QUESTIONÁRIO 

 

1. Este questionário contém 11 questões, todas abertas, e deve ser preenchido com letra 

legível. 

2. Verificar se estão todas as questões estão preenchidas. Não serão aceitas questões em 

branco. 

3. Mesmo que você não lembre ou não saiba qual o sentido físico empregado para cada 

termo, escreva o que você acha que é. 

4. Escreva o máximo que souber sobre cada termo físico. 

5. É proibido durante a aplicação do questionário: Comunicar-se com os outros colegas 

de sala, verbalmente, por escrito ou perturbar de alguma forma o decorrer da aplicação do 

questionário. 

1. O que é inércia? 

 

 

 

2. O que é velocidade? 

 

 

 

3. O que é força? 

 

 

 

 

4. Cite um exemplo no qual a força é utilizada. 

 

 

 



50 
 

 
 

 

 

5. O que é massa? 

 

 

 

 

6. Cite um exemplo na qual a massa é utilizada. 

 

 

 

 

7. O que é aceleração? 

 

 

 

 

8. Cite um exemplo no qual a aceleração é utilizada. 

 

 

 

 

9. Uma pessoa usa uma força para conseguir empurrar um caminhão, se ela fosse empurrar um 

carro, que tem massa menor, ele precisaria utilizar a mesma força? Justifique. 

 

 

 

 

 

10. Quando um carro aumenta a velocidade ele adquire ou não aceleração? Justifique. 

 

 

 

 

 

11. Quais são as forças que atuam em um carro quando ele está em movimento?  
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APÊNDICE B – Plano de Aula utilizado para a aula expositiva 
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Universidade Federal do Ceará  

Plano de aula 

Assunto: 2° lei de Newton 

 

 

 

DADOS 

 

 

Duração da atividade: 140 minutos 

Publico alvo: Alunos do 2° e 3° Ano daEEEP Joaquim Nogueira 

 Conteúdos: Conceitos de velocidade, aceleração, força e massa, 1° e 2° lei de 

Newton. 

 

Objetivos 

 

 

Objetivo Geral 

 Entender os conceitos da segunda lei de Newton  

 

Objetivosespecíficos: 

 Compreender os conceitos de velocidade, aceleração, força e massa,  

 Entender a1° e 2° lei de Newton. 

 

 

http://www.joaquimnogueira.com.br/
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 Metodologia tradicional 

 

 

12. Para iniciar, mostrarei duas figuras, uma de um caminhão e outra de um carro, 

em seguida iniciarei com a seguinte pergunta: quando você utiliza uma força 

para conseguir empurrar um caminhão, se você fosse empurrar um carro, que 

tem massa menor, precisaria a utilizar a mesma força?  

13. Após a pergunta iniciarei a discussão sobre o que vai implicar o fato do 

caminhão e o carro terem massas diferentes, aproveitarei o momento para 

introduzir o conceito de Força Peso, fazendo uma diferenciação entre massa e 

peso. 

14. No momento seguinte mostrarei quais a forças que atuam sobre um corpo 

parado, e em seguida as que atuam em um corpo em movimento. 

15. Fazendo a analogia do carro está em movimento discutirei sobre o conceito de 

inércia, usando como exemplo o dia-a-dia deles dentro do ônibus. 

16. Continuarei usando o exemplo de um carro em movimento e introduzirei o 

conceito de velocidade falando sobre o velocímetro que nos carros mostram a 

variação da velocidade e em seguida será introduzido o conceito de e 

aceleração. 

17. Por fim, farei uma pequena revisão da aula e dos conceitos abordados na 

mesma, mostrando como os conceitos de velocidade, aceleração, massa, força 

e inércia estão relacionados. 

 

 

Recursos 

 

 

 Pincel 

 Quadro Branco 

 Figuras 

 

Referencias bibliográficas 
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COPELLI, A.C.. et al. GREF - Grupo de Reelaboração do Ensino de Física. Instituto de 

Física da USP, São Paulo, 1998. 

 

PELEGRINI, Márcio. Mini manual compacto de Física: teoria e prática. São Paulo: Rideel, 

1999.  

Figuras utilizadas para a aula 

Figura A 

 

Figura B 
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APÊNDICE C – roteiro de utilização do OA utilizado pelos Alunos 
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Universidade Federal do Ceará  

Professor: Samuel Rocha 

Aluno:_______________________________________________turma:__________ 

 

Dinâmica 

Roteiro de Pratica – Segunda lei de Newton 

 

Introdução teórica 

A segunda lei de Newton trabalha com a relação força x aceleração aplicada a um corpo de 

massa m. A segunda lei diz que quando o somatório de todas as forças aplicadas em um corpo de 

massa m é diferente de zero este corpo adquirirá uma aceleração de modulo a,diretamente 

proporcional ao módulo das resultantes da força aplicada e inversamente proporcional à massa que o 

objeto possuir. Logo, o módulo dessa relação é dada por: 

 

Ou também pode ser escrito como  F = m.a 

 

Figura C 

Na figura C acima podemos observar que um homem empurra um container (uma caixa) com uma 

força de modulo F. Logo, desconsiderando o atrito entre o container e o solo, esse container vai 

adquirir uma aceleração diretamente proporcional a sua massa. 
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PROCEDIMENTO 1 – Conhecendo o Objeto de Aprendizagem (Software) 

1.1 Explore o Objeto livremente a fim de conhecê-lo 

PROCEDIMENTO 2 – Estudo da 2ª Lei de Newton  

2.1 Desabilite a tecla que do atrito 

2.2 Habilite a tecla que aciona as barreiras 

2.3 Desabilite o som 

2.4 Escolha um dos cinco objetos listados no lado direito do Objeto de Aprendizagem 

2.5 Escolha as forças de acordo com a tabela B 

Tabela B – Objetos a serem escolhidos 

OBJETOS FORÇA 

1 

FORÇA 

2 

FORÇA 

3 

ARQUIVO 100 N 200 N 400 N 

REFRIGERADOR 200 N 400 N 800 N 

LIVRO 5 N 10 N 20 N 

CONTAINER 150 N 300 N 600 N 

CACHORRO 12,5N 25 N 50 N 

 

2.6 Após escolher o objeto adicione no campo força aplicada o valor da FORÇA 1correspondente ao 

objeto que você escolheu, em seguida pressione a tecla iniciar 

2.7 Responda as perguntas abaixo: 

a) O que vocês observaram com o movimento?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

b) Quais são as forças que atuam nesse objeto? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2.8 No campo força aplicada coloque o valor da FORÇA 2correspondente ao objeto que você 

escolheu, em seguida pressione a tecla iniciar 

2.9 Responda as perguntas abaixo: 

a) Em relação ao movimento anterior, o que mudou?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

b) Quais são as forças que atuam nesse objeto? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2.10 No campo força aplicada coloque o valor da FORÇA 3correspondente ao objeto que você 

escolheu, em seguida pressione a tecla iniciar 



58 
 

 
 

 

2.11 Responda as perguntas abaixo: 

a) Em relação aos movimentos anteriores, o que mudou?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

b) Quais são as forças que atuam nesse objeto? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2.12 De acordo com o que você já estudou sobre a 2ª Lei de Newton e utilizando os resultados 

obtidos nas atividades anteriores, preencha a tabela C. Utilize o espaço em branco para mostrar 

seus cálculos para encontrar o valor da aceleração. Lembre-se que os valores da massa e da força 

já foram apresentados. 

 

Tabela C 

OBJETO 

ESCOLHIDO 

MASSA FORÇA ACELERAÇÃO 

    

  

  

 

 

 

 

 

 

2.13 Verifique se os dados obtidos com seus cálculos são os mesmos apresentados no Objeto de 

Aprendizagem. Para isto, clique no botão gráfico da aceleração e repita os passos 2.6, 2.8 e 2.10 

 

2.14 Compare os resultados da tabela anterior com os resultados do gráfico 

 

2.15 O que você pode concluir da comparação dos resultados obtidos com o cálculo da aceleração e 

os dados apresentados no gráfico da aceleração? 
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PROCEDIMENTO 3 – Conclusões sobre a 2ª Lei de Newton 

Quais são suas conclusões sobre a 2ª Lei de Newton após a utilização deste Objeto de 

Aprendizagem? 
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ANEXOS 
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ANEXO A – Questionários iniciais preenchidos pelos alunos 
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ANEXO B – Roteiro de utilização do OA preenchido pelos alunos 
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