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capaz de explicar suas observações. Jamais 

poderá confrontar sua imagem com o 

mecanismo real”. 
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RESUMO 

 

Nas últimas décadas o ensino e aprendizagem de Física nas escolas secundárias têm sido 

amplamente discutidos. Nos meios acadêmicos muitas propostas de mudanças são apontadas 

por especialistas. A utilização do computador como ferramenta pedagógica na educação, 

favorece a construção dos conhecimentos físicos, quebrando estigmas onde o professor passa 

da posição de dono do conhecimento para colaborador e mediador da aprendizagem. Ao 

observar o crescente interesse dos jovens por computadores e a introdução da informática 

educativa nas escolas, desenvolvemos a dissertação dentro da linha de pesquisa Tecnologias 

Digitais no Ensino de Ciências e Matemática, com a finalidade de fomentar educadores e 

educandos, quanto ao uso das tecnologias de ensino e aprendizagem de Cinemática. A 

presente pesquisa investiga a facilitação do desenvolvimento do processo de aprendizagem de 

Cinemática utilizando uma metodologia educacional que valoriza a aprendizagem 

articulando-se o uso operacional e pedagógico do Software Modellus. Assim, partimos para 

uma ação pedagógica, que foi concebida e desenvolvida junto aos alunos do 3º ano do Ensino 

Médio, numa escola estadual da cidade de Cascavel-Ce. Para efetivá-la, foi concebida uma 

proposta educativa, fundamentando-se em alguns pressupostos teóricos: David Ausubel 

(Teoria da Aprendizagem Significativa), Joseph Novak (Mapas Conceituais), Armando 

Valente (O uso pedagógico do computador, segundo a proposta construtivista) e Almeida 

(Modelo de desenvolvimento da aprendizagem, construído pelo aluno e auxiliado pelo uso 

interativo do computador). Para proceder ao desenvolvimento da pesquisa, o presente 

pesquisador-educador adotou uma abordagem de pesquisa qualitativa e com características de 

pesquisa-ação. Para efetivar a prática pedagógica, realizamos 16 aulas, subdivididas em duas 

fases, totalizando 32 horas aulas, sendo a primeira para diagnosticar os conhecimentos 

prévios utilizando uma metodologia tradicional com aulas expositivas, aplicação de 

questionários, pré-teste e pós-testes. A segunda fase visava desenvolver uma metodologia de 

aprendizagem colaborativa aplicada ao uso do software Modellus para trabalhar a construção 

de gráficos, tabelas e animações junto aos alunos no laboratório de informática. Concluímos 

que tal estratégia favoreceu a aprendizagem e o processo de educação construtivista. 

 

 

Palavras-Chave: Aprendizagem Significativa. Aprendizagem de Física. Cinemática Escalar. 

Uso Pedagógico do Computador. Software Modellus. 
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ABSTRACT 

 

 

In recent decades the teaching and learning of physics in secondary schools have been widely 

discussed. In academia many proposed changes are described by experts. The use of 

computers as a teaching tool in education, favors the construction of physical knowledge, 

breaking stigmas where the teacher moves the position of the owner and developer of 

knowledge to mediator of learning. Observing the growing interest of young people by 

computers and the introduction of educational computing in schools, developed the thesis 

within the research line Digital Technologies in the Teaching of Science and Mathematics, in 

order to encourage educators and learners regarding the use of educational technologies 

Kinematics and learning. This research investigates facilitating the development of the 

learning process Cinematic using an educational approach that values learning articulating the 

operational and pedagogical use of the Software Modellus. So, we left for a pedagogical 

action, which was conceived and developed with the students of the 3rd year of high school, a 

state school in the city of Cascavel - Ce. To effect it was designed an educational approach , 

basing himself on some theoretical assumptions : David Ausubel (Theory of Meaningful 

Learning), Joseph Novak (Concept Maps), Armando Valente (The pedagogical use of 

computers, according to the constructivist approach) and Almeida (model learning 

development , constructed by the learner and aided by the interactive use of the computer ) . 

To proceed with the development of research, this researcher - educator adopted a qualitative 

research approach and characteristics of action research. To realize the pedagogical practice, 

we conducted 16 classes divided into two phases, totaling 32 class hours, the first being to 

diagnose prior knowledge using a traditional methodology with lectures, questionnaires, pre -

and post - tests. The second phase aimed to develop a methodology for collaborative learning 

applied to the use of software to work Modellus the construction of charts, tables, and 

animations with students in the computer lab. We conclude that such a strategy favored  

constructivist learning and education process. 

 

 

Keywords: Meaningful Learning. Learning Physics. Kinematics Climbing. Pedagogical Use 

of Computer. Software  Modellus.  
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1 - INTRODUÇÃO 

 
Figura 01- Mapa conceitual de apresentação da Introdução da Dissertação 

 

 
 

Fonte - Construído com o Software Cmap Tools.    

 

                  Na sociedade do conhecimento, que se consolida cada vez mais informatizada e 

globalizada, as informações são rapidamente construídas e socializadas de forma ativa. No 

sentido de melhorar a qualidade da educação básica em redes de ensino, os governos 

municipais e estaduais vêm intensificando políticas educacionais, com a finalidade de 

verificar o desempenho amostral num universo de alunos, que frequentam o ensino 

fundamental e o ensino médio.  

                  Indicadores educacionais, como IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica) e PISA (Program for International Student Assessment), apontam fragilidades na 

educação brasileira ao avaliar as habilidades e competências nas disciplinas de Matemática e 

língua portuguesa através de exames padronizados que contemplam conteúdos considerados 

relevantes e indispensáveis à formação dos estudantes brasileiros. 

                  Um dos principais parâmetros do PISA está baseado na viabilização da proposta 

de inserção social do cidadão perante a realidade socioeconômica do século XXI, de forma a 

poder compreender, interpretar e utilizar em seu mundo cotidiano uma diversidade de 

informações e conhecimentos no campo das Ciências, Matemática, e Tecnologia. A avaliação 

do PISA é composta por questões que visam verificar conhecimentos e habilidades sendo, 

cada prova, elaborada por equipes internacionais multidisciplinares, escolhidas segundo 

critérios rigorosos, incluindo especialistas de algumas áreas de conhecimentos, como físicos, 

matemáticos, linguistas, pedagogos, psicólogos, entre outros. 

                  O Pisa, segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico   

(OCDE), tem como objetivo ajudar os países a verificar como seus sistemas educacionais 

estão na comparação global dos quesitos qualidade, equidade e eficiência. Os melhores 
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sistemas educacionais podem servir de inspiração para ajudar os estudantes a aprender 

melhor, os professores, a ensinar melhor e os sistemas a se tornarem mais efetivos. 

                  O desempenho dos estudantes brasileiros melhorou nas três disciplinas, com 

relação a 2006. De 2000 a 2012, a performance dos brasileiros passou de 396 para 410 pontos 

em leitura; de 334 para 391, em matemática; e de 375 para 405 pontos em ciências. Veja no 

quadro a pontuação do País. 

Tabela 01- Notas e médias das aplicações do PISA de 2000 a 2012. 

  Pisa 2000 Pisa 2003 Pisa 2006 Pisa 2009 Pisa 2012 

Participantes 4.893 4.452 9.295 20.127 18.589 

Leitura 396 403 393 412 410 

Matemática 334 356 370 386 391 

Ciências 375 390 390 405 405 

            

Fonte - INEP: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

 

                  É necessário cautela ao analisarmos tais informações, em virtude do desempenho 

ser considerado muito ruim, se compararmos a evolução dos países desenvolvidos. O 

Ministério da Educação (MEC) calculou a média geral do Brasil somando a nota das três 

áreas e dividindo por três. Com isso, a nota geral do Brasil seria 402 pontos, bem abaixo da 

média dos países desenvolvidos, que é de 496 pontos. 

                  Segundo dados avaliados do PISA de 2012 os resultados indicam que, apesar do 

Brasil ter conseguido avanços nas pontuações nos itens leitura, matemática e ciências, ainda 

está nas posições mais baixas do ranking. Entre os 65 países comparados, o Brasil ficou em 

58º lugar em matemática, em 55º lugar em leitura e na 59º posição em ciências. Em 2009, o 

país ocupava a 53ª posição em leitura e ciências, e o 57º lugar em matemática. 

Um grande desafio hoje no cenário educacional é melhorar o quadro da educação 

científica brasileira, tendo como ponto de partida combater os baixos níveis de 

desempenho alcançados pelos jovens no ensino básico nas avaliações realizadas por 

instituições nacionais e internacionais como o SAEB e PISA. Neste último, 

amargamos incômodos últimos lugares, num universo de bem mais de cinquenta 

países avaliados, reportando-se às áreas de ciências, matemática e idioma local 

(RIBEIRO et al. 2008, p.1). 

 

                 O relatório do PISA indica que um dos motivos do baixo desempenho dos alunos 

brasileiros nas avaliações seria a falta de preparo dos professores para realizar uma 

abordagem construtivista ligada à formação inicial ou continuada do profissional de educação. 
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                 A partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) o ensino da Física tem uma 

nova proposta para a estruturação dos seus conteúdos que são apoiados no conjunto de 

habilidades e competências a serem desenvolvidas no ensino médio. Com isso, percebemos 

que o importante não é pensar em o que ensinar na disciplina de Física, mas para que ensinar 

Física. 

                 Para Gatti (2010) há uma insuficiência formativa nos cursos de formação de 

professores para que eles possam planejar, ministrar e avaliar as atividades, sendo possível 

verificar que o currículo se apresenta de maneira fragmentada, predominando as abordagens 

de caráter mais descritivo com as quais não há muita preocupação em relacionar as teorias 

com as práticas. 

                 Diante do cenário da escola brasileira, existem professores resistindo a estas 

mudanças. É preciso que o professor busque, na formação continuada, a transformação desta 

visão, não se pode mais pensar em aprendizagem apenas centrada na transmissão tradicional 

de conceitos e teorias. Deve-se apresentar um novo foco voltado estrategicamente para o 

desenvolvimento do processo de aprendizagem significativa colaborativa, levando-se em 

conta fatores tais como: favorecer junto ao aluno o desenvolvimento de competências e 

habilidades, promover a aplicação das Ciências e Tecnologias em questões sociais e 

educacionais, possibilitando a compreensão da dimensão Social da Ciência e da Tecnologia, 

numa visão crítico-reflexivo, segundo García Palácios et a1. (1996, p. 60, apud PINHEIRO et 

a1, 2007) . 

                 Possibilitando minimizar as deficiências, sugerimos algumas estratégias que o 

professor, durante sua formação continuada, utilize na sua prática pedagógica: Promover o 

uso das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), dinamizar suas aulas, 

utilizando os laboratórios e favorecendo o uso dos ambientes virtuais de aprendizagem 

(AVAs), fundamentando-se em princípios construtivistas como estratégia de apoio ao 

desenvolvimento da aprendizagem ausubeliana em disciplinas semipresenciais ou à distância. 

                 Desta forma, o docente não deve trabalhar o ensino enfatizando o processo de 

aprendizagem por recepção, da forma tradicionalista. Ele precisa trabalhar os conteúdos 

através da pesquisa com a utilização de observações, experimentação, simulação 

computacional e diferentes fontes textuais para obter e comparar informações, de forma a 

caracterizar a aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003) e colaborativa. 

                 A utilização do computador no cenário educativo, cada vez mais, favorece e 

subsidia a prática docente, inserindo novos recursos interativos e, facilitando assim a 
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compreensão dos alunos concernente aos conteúdos disciplinares, contudo, sem estes 

recursos, haveria diversos obstáculos de aprendizagem no cenário escolar. 

                  Pérez (2006) afirma que: 

 
Os desafios e complexidade que a atividade docente impõe aos profissionais do 

magistério atualmente exigem dos mesmos, um processo contínuo de atualização, 

reflexão e avaliação de seu trabalho, sendo necessário romper com a inércia de um 

ensino monótono e sem perspectivas, e, assim aproveitar a enorme criatividade 

potencial da atividade docente. (PÉREZ, 2006, p. 18). 
 

                  Neste contexto, pretendemos realizar, nesta pesquisa, uma investigação sobre o uso 

de software educativo como ferramenta de apoio pedagógico ao desenvolvimento e facilitação 

da aprendizagem significativa, utilizando o software educacional Modellus, favorecendo a 

construção de gráficos, tabelas e animações. 

                 Escolhemos o software Modellus por ser um importante recurso que nos permite 

construir diversos gráficos, tabelas e animações de funções e ter uma interface amigável ao 

aluno, simples de manipulação, mas poderoso, podendo ser utilizado por professores e alunos 

do Ensino Fundamental e Médio. 

                  Sobre o uso de software no ensino, as OCNEM (2006) comentam: 
 

[...] Há programas de computador (softwares) nos quais os alunos podem construir 

diferentes conceitos matemáticos, referidos a seguir como programas de expressão. 

Programas de expressão representam recursos que provocam, de forma muito 

natural, o processo que caracteriza o pensar matematicamente, ou seja, os alunos 

fazem experimentos, testam hipóteses, esboçam conjecturas, criam estratégias para 

resolver problemas. (BRASIL, 2006, p. 88). 

 

                 Na presente pesquisa utilizamos a ferramenta computacional Cmap Tools para a 

elaboração dos Mapas conceituais, que pode oferecer vários benefícios, um deles é o de 

suporte ao ensino e aprendizado. Trata-se de um recurso facilitador que auxilia o aluno a 

trabalhar a construção de conceitos de forma a inter-relacioná-los de maneira reflexiva. 

Auxilia o professor na condução da mediação pedagógica de conteúdos, pode ser utilizado na 

forma de representação gráfica da informação, favorecendo o processo de compreensão 

gradativa dos conteúdos, permite organizar as informações segundo uma arquitetura flexível. 

                 Re-enfatizando, no próximo sub-tópico, apresentamos a motivação, justificativa e 

problemática da pesquisa. 
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Motivação, percurso e justificativa. 

               

                  Iniciei minha vida escolar em 1983, aos quatro anos de idade, na escola de ensino 

infantil, fundamental e médio Jenny Gomes, localizado na Rua Borges de Melo, próximo à 

base aérea de Fortaleza. Era uma escola pública, de raízes tradicionais com alguns 

direcionamentos militares, pois existia uma parceria com a Base Aérea. A escola funcionava 

nos três turnos, nela estudavam crianças e jovens das mais diversas idades movidas por 

interesses diversos. O corpo docente era composto por professores concursados e temporários 

da rede Estadual, que se esforçavam para nos transmitir os conhecimentos que haviam 

adquirido.  

                 Nas séries iniciais estudávamos com material de apoio e cartilhas. As professoras 

trabalhavam de forma diversificada, através de musicas, danças, para que pudéssemos 

memorizar as letras, famílias silábicas e as palavras. Isso, de certo modo, guardava relações 

com princípios defendidos por Vygotsky e Piaget (1996), segundo os quais a aprendizagem se 

processa em uma relação interativa entre o sujeito e a cultura em que vive, há um contexto 

que dá sentido ao aprendido, e ainda condiciona suas possibilidades efetivas de aplicação e 

uso nas situações de vida.  

                 Durante o ensino médio, estudei no colégio Cearense, pois tinha feito um teste de 

seleção e como tive um bom desempenho, ganhei uma bolsa 60% de desconto nas 

mensalidades e o restante meus pais se esforçavam para pagar, pois não tínhamos muito 

recurso. No inicio, tive dificuldades, pois o ensino era mais rigoroso e complexo, porém com 

o passar dos meses fui me adaptando às posturas adotadas pelos professores, que continuavam 

sendo conteúdistas, uma vez que todas as aulas eram direcionadas para o vestibular. Neste 

contexto despertei o interesse em fazer o vestibular para engenharia mecânica e Física.            

                 Ao concluir o ensino médio em 1998, passei no vestibular da Universidade Federal 

do Ceará (UFC) no curso de licenciatura em Física. Iniciei o curso realizando algumas 

disciplinas no período noturno, e como eu tinha certo tempo disponível, comecei a fazer 

alguns créditos no período diurno. Em 2000 fui convidado a lecionar Matemática e Física na 

escola Cenecista em Cascavel-ce, onde trabalhei durante quatro anos.  

                 Sentindo a necessidade de melhorar meus conhecimentos e minha prática 

pedagógica, iniciei em 2007 um curso de especialização no ensino de Matemática, na 

Universidade Estadual do Ceará (UECE), onde tive a oportunidade de desenvolver atividades 

voltadas para a melhoria da prática pedagógica como professor. Foram alguns anos que me 

proporcionaram tristezas, alegrias e muitas realizações, apesar dos momentos difíceis de 
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angustia e cansaço na árdua conciliação entre estudos e trabalhos. Um dos motivos que me 

levaram a buscar novos caminhos e me qualificar, foi a procura de alternativas e estratégias 

metodológicas que proporcionassem ao aluno o desejo de estudar a Matemática e a Física, em 

virtude da  grande dificuldade em compreender e assimilar os conteúdos na sua prática social.          

                 Em 2012, obteve êxito na seleção do Mestrado Profissional em Ciências e 

Matemática. Durante o segundo semestre, cursei a disciplina Mapeamento Cognitivo e, no 

terceiro semestre, a disciplina Tecnologias Integradas ao Currículo, ministradas pelo Prof. Dr. 

Júlio Wilson Ribeiro. 

                 A partir dessas disciplinas, com a orientação do Professor Dr. Júlio Wilson Ribeiro, 

nos aprofundamos na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, nos mapas conceituais 

de Novak e nas aplicações das TDICs nas ciências exatas, com especial atenção para o ensino 

de Física através de atividades construtivistas. 

                 A proposta teórico-metodológica era utilizada durante o andamento das disciplinas, 

com destaque para: “O desenvolvimento da aprendizagem telecolaborativa e significativa 

ausubeliana, associada ao uso sistemático de fóruns temáticos de discussão, que foram 

utilizados como ferramenta de apoio pedagógico para o desenvolvimento do estudo dos temas 

disciplinares”, desencadeou junto aos cursistas a curiosidade e o desejo de realizar pesquisa 

neste campo educacional, de forma a contribuir para a facilitação da aprendizagem de 

Ciências e Matemática. 

                 Desse modo, pude compreender como o computador, aliado à teoria da 

aprendizagem significativa ausubeliana, constitui uma ferramenta eficaz no processo de 

ensino e de aprendizagem em diversas atividades de pesquisa e aprendizagem na disciplina de 

Física, em particular no estudo de Cinemática, através dos conceitos e registros gráficos, 

tabelas e animações, nas diversas situações problema que exigem aplicações desses conceitos.  

                 A investigação da pesquisa teve inicio por meio de leituras de livros, artigos, teses, 

dissertações e consultas na internet, como também nos momentos de orientação, 

amadurecendo as concepções prévias do uso do computador aliado às teorias ausubelianas e 

aos mapas conceituais de Novak.  

                 Nas últimas décadas o ensino-aprendizagem de Física nas escolas secundárias tem 

sido amplamente discutido. Nos meios acadêmicos  muitas propostas de mudanças têm sido 

apontadas pelos especialistas da área com o objetivo de termos uma melhor qualidade da 

educação no campo da Física, pois vemos que a metodologia tradicional, uso exclusivo das 

aulas expositivas e a resolução de exercícios, não têm levado os alunos a um desenvolvimento 

pleno das habilidades que pretendemos desenvolver no mundo da sala de aula de Física. 
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Dentre as estratégias apontadas para melhoria da educação, nesta área, destaca-se o uso das 

tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC). 

                 Segundo Viet e Teodoro (2002) a utilização destas novas tecnologias ainda está 

defasada em relação ao uso cientifico, necessitando que, para cada área especifica do 

conhecimento, se incorporem as tecnologias e o processo de ensino-aprendizagem, conforme 

as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (Brasil 1999), que 

apontam a importância da atualização no ensino em relação às TDIC, de forma que o 

professor seja levado a abordagens e metodologias mais atuais e eficazes, através do uso dos 

ambientes virtuais de aprendizagem e dos laboratórios, visando mediar o desenvolvimento das 

competências e habilidades junto aos alunos em cada disciplina.  

                 Baseado nos fatos e com a utilização das ferramentas tecnológicas, o computador é 

um componente de grande potencial, frente aos obstáculos inerentes ao processo de 

aprendizagem de Física, porque ele possibilita uma mudança dos limites entre o concreto e o 

formal. O educando pode observar e interagir com a informação, numa mão de duas vias, 

junto à tela de um computador o que pode ser facilitado pedagogicamente através do auxilio 

de recursos de softwares educativos. Tais estratégias e ações podem contribuir junto aos 

alunos para promover a exteriorização e maturação de suas ideias, a ampliação de novos 

conceitos e despertar os discentes para o desenvolvimento do pensamento científico. 

                 Ao observar o crescente interesse dos jovens por computadores e o uso da 

informática educativa nas escolas, desenvolvemos o presente projeto dentro da linha de 

pesquisa, Tecnologias Digitais no Ensino de Ciências e Matemática com a finalidade de 

fomentar educadores e educando quanto ao uso de novas tecnologias de ensino de Física, 

superando as dificuldades em compreendê-la, utilizando computadores e softwares educativos 

capazes de simular e aprimorar o raciocínio, diminuindo as barreiras e incluindo a informática 

educativa como parte integrante do currículo e das disciplinas de Ciências-Matemática. 

                  Buscamos, com esta dissertação, vivenciar uma experiência de trabalhar com o 

software educacional Modellus (Teodoro, Vieira e Clérigo, 1997), no que diz respeito às 

aplicações de sessões didáticas e Modelagens computacionais, visando à construção 

colaborativa dos conhecimentos para facilitar o processo de ensino e aprendizagem dos 

conceitos, tabelas, gráficos e animações da cinemática, baseada na teoria educacional 

ausubeliana (1978), apropriando-se de estratégias pedagógicas que facilitem o processo de 

construção do conhecimento. 

                 Diante do exposto, foi necessário fundamentar teoricamente a pesquisa utilizando 

os pressupostos teóricos da aprendizagem significativa de Ausubel (1968), os Mapas 
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Conceituais de Novak (2006) e a Teoria da Espiral da Aprendizagem de Valente (2006), 

apropriando-se de estratégias pedagógicas que facilitem o processo de construção de 

conhecimentos.  

                 A teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, apud Moreira (2006), 

propõe considerar os conhecimentos prévios do aluno, ou seja, considerar aquilo que o aluno 

possui em sua estrutura cognitiva, para que o aprendiz possa construir novos conhecimentos, 

os quais guardam alguma relação com os conhecimentos prévios, de modo a facilitar o 

desenvolvimento da aprendizagem. 

                 Novak (2010) propôs, a partir dos princípios da teoria da aprendizagem 

significativa de Ausubel (1978), a construção de mapas conceituais, como estratégia de 

facilitação da construção e/ou ressignificação de conceitos ou ideias, utilizando o princípio de 

relacionamento e  hierarquização dos conceitos. O mapeamento conceitual é um instrumento 

que articula, integra e hierarquiza os conhecimentos sobre um tema qualquer. Essa visão 

integradora contribui para facilitar a compreensão de um assunto que é estudado e favorece 

uma aprendizagem significativa ( MOREIRA & MASINI, 1982). 

                 A teoria da Espiral da aprendizagem de Valente (2002, p. 108) representa um 

importante referencial construtivista para definir a ação pedagógica do aluno, ao usar 

computador, no tocante a estabelecer relações e ciclos de aprendizagem, na construção 

colaborativa de conceitos pelos alunos. Tal argumentação será apresentada de forma mais 

detalhada durante o desenvolvimento do capítulo de fundamentação teórica.  

                 A presente proposta compreende um conjunto de ações desenvolvidas pelo 

professor pesquisador junto aos alunos e, envolve a construção de conhecimentos físicos de 

forma colaborativa associada ao uso das TDICs, nos processos de ensino e aprendizagem, e a 

construção de conceitos de forma a integrar a teoria ausubeliana, os mapas conceituais ao 

desenvolvimento da aprendizagem colaborativa dos conceitos de básicos da Cinemática. O 

professor-pesquisador participou ativamente de todos os momentos da execução da pesquisa. 

Tais características a classificam como pesquisa - ação. 

                  Participaram da pesquisa um grupo composto por 20 alunos, pertencentes às 

turmas do 3º ano do ensino médio de uma escola pública localizada na zona rural do 

município de Cascavel – CE. Escolhidos os alunos, foram realizadas 16 aulas, divididas em 

duas fases, a primeira em sala de aula, utilizando uma metodologia tradicionalista e a segunda 

utilizando o software Modellus, realizando sessões de modelagens computacionais no 

laboratório de informática  da E.E.F.M Custódio da Silva Lemos  de Guanacés/ Cascavel-CE. 

Nas citadas aulas, aplicamos os instrumentos de coletas de dados, questionários, pós-teste, 
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pré-teste, diálogos e registros das informações colhidas pelo professor pesquisador, 

ministramos aulas sobre os temas de aprendizagem de Cinemática, temática pesquisada. 

                 Ressaltamos que, durante o processo de orientação desta pesquisa, usamos uma 

diversidade de recursos tecnológicos para mediar à interlocução e o trabalho telecolaborativo 

entre o orientador e o orientado, entre os quais o Skype, fazendo o uso da internet para envio 

simultâneo de arquivos de dados, telefone fixo e os ambientes virtuais de aprendizagem                 

(AVA) Teleduc. Esta modalidade foi essencialmente predominante no processo de orientação, 

que fluía de forma muito dinâmica e eficaz, pois permitia, na modalidade on-line, realizar 

amplas discussões e a imediata modificação e reenvio mútuo dos arquivos, inclusive em 

horários e dias quaisquer da semana, algumas vezes sem marcação prévia de encontros. 

                 A estratégia praticamente desvinculou a necessidade de encontros presenciais e 

permitiu, dessa forma, que programássemos e realizássemos encontros de forma muito mais 

fácil. Fator considerado altamente contributivo, pois orientador e orientando residem em 

cidades distantes em torno de 60 km. 

                 A seguir apresentaremos os objetivos da presente pesquisa:  

 OBJETIVO GERAL 

 Analisar como a prática colaborativa de alunos de uma escola pública estadual 

pode contribuir junto ao processo de desenvolvimento de aprendizagem de 

conceitos de Física, contextualizando a realização de sessões didáticas, 

modelagem computacional, promovendo a construção e ressignificação de 

conceitos.  

O objetivo geral se complementa pelos seguintes objetivos específicos: 

 

 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS  

 Avaliar o campo de conhecimentos prévios dos alunos, em relação ao tema    

cinemática, no sentido de conceber estratégias que facilitem o desenvolvimento da 

aprendizagem. 

 Estruturar e mediar a prática pedagógica junto aos alunos, baseando-se nos 

princípios da aprendizagem colaborativa e significativa ausubeliana. 

 Incentivar junto aos alunos o uso pedagógico do software Modellus, através da 

construção colaborativa de gráficos, tabelas e animações, de forma a favorecer a 

ressignificação dos conceitos da cinemática.   

 Verificar evidências da contribuição da presente pesquisa para o 

desenvolvimento da aprendizagem dos alunos.  
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ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO                                                                                                                                 

                 A dissertação apresenta-se organizada em seis Capítulos. A Figura 1.1 ilustra o 

mapa conceitual de sua estrutura, para propiciar ao leitor uma visão introdutória geral do 

mapeamento entre as informações contidas nos referidos capítulos e facilitar o 

desenvolvimento da análise e síntese, o que facilitará o estabelecimento e encadeamento de 

interconexões entre as seções e suas respectivas subseções.                                                  

                        Figura 1.1- Mapa conceitual representando a estrutura da dissertação 

 

Fonte: construído com o software Cmap Tools 

. 

                 De posse da visualização, análise do mapa conceitual e estabelecimento, usando 

uma hierarquia dos assuntos e partindo do geral para os mais específicos a fim de possibilitar 

uma rápida compreensão da concepção da pesquisa realizada, o leitor poderá estabelecer uma 

navegação não linear, de forma cíclica, visualizando o mapa conceitual e/ou analisando os 

parágrafos que se seguem, e resumir brevemente a estrutura da dissertação. 



29 

 

                  O capítulo um corresponde à introdução da dissertação, na qual discutimos a 

contextualização do problema da pesquisa, elencando o percurso, justificativas e objetivos que 

nortearam a dissertação. 

                  O capítulo dois corresponde à revisão bibliográfica e fundamentação teórica, na 

qual foram discutidos e fundamentados, notadamente, os temas: Informática Educativa e a 

Formação do Professor; O uso Inteligente do Computador; Teoria da Espiral de 

Aprendizagem de Valente; Teoria da Aprendizagem Significativa; Uso dos Mapas 

Conceituais; Modelagem Matemática Aplicada ao Ensino de Física e o Uso do Software 

Modellus e sua Aplicação no Laboratório de Informática. 

                 O terceiro capítulo elenca a apresentação e o desenvolvimento da pesquisa  na qual 

destacaremos a relevância do estudo de cinemática e estratégias pedagógicas de 

aprendizagem; A Cinemática e suas aplicações; Os Parâmetros Curriculares Nacionais e as 

Orientações Curriculares Nacionais para o ensino Médio. 

                 No capítulo quatro, discutiremos a caracterização dos procedimentos 

metodológicos e de investigação da pesquisa, em que se destacam: A classificação da 

metodologia da pesquisa: (pesquisa-ação), com indícios de pesquisa-participante e 

colaborativa; O contexto da pesquisa e a caracterização do ambiente; Fases do 

desenvolvimento da pesquisa. 

                 No quinto capítulo, faremos a análise e a discussão dos resultados da pesquisa, 

segundo dados obtidos através dos instrumentos de coleta de dados: questionários, pré - teste, 

pós - teste e as respectivas observações.  

                 No sexto capítulo, apresentaremos as conclusões e sugestões das atividades 

referentes à pesquisa. Adicionalmente, a dissertação será complementada com a apresentação 

dos apêndices e anexos. 

                 Como produto educacional, elaboramos um manual de aprendizagem referente ao 

roteiro da pesquisa. Apresentamos no mesmo, de forma detalhada, as atividades didáticas 

sobre cinemática escalar  desenvolvidas em sala de aula, referente à primeira fase da pesquisa 

de campo e as atividades de modelagem computacional trabalhadas no laboratório de 

informática  durante a segunda fase pesquisa, de campo, juntamente com o tutorial do 

Software Modellus.   
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2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA E FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA       

                  Neste capítulo, apresentamos os temas norteadores que embasam a dissertação, 

construímos o referencial teórico, refletindo sobre a informática educativa e a formação do 

professor (ALMEIDA, 2000), o uso do computador no processo de ensino e aprendizagem, a 

teoria da espiral da aprendizagem de Valente, 2002. A teoria da aprendizagem significativa de 

Ausubel (AUSUBEL, 1968; MOREIRA E MASINI, 2006), os mapas conceituais de Novak 

(MOREIRA, 2006 E NOVAK, 2010), o uso da modelagem Matemática aplicada ao ensino de 

Física e o uso do software Modellus e sua aplicação no laboratório de informática. O mapa 

conceitual apresentado na figura 2 apresenta os temas relevantes à fundamentação teórica da 

dissertação.  

Figura 2 - Mapa conceitual de apresentação do segundo Capítulo 

 

Fonte - Construído com o Software CMap Tools. 

                

2.1 - Informática Educativa e a Formação do Professor 

A construção do saber, no mundo globalizado, exige mais recursos tecnológicos, e 

a sua utilização em ambientes educacionais propicia o desenvolvimento do conhecimento, 

favorecendo o ensino-aprendizagem. O uso inteligente do computador como ferramenta 

pedagógica, mediado por professores capacitados em informática educativa, favorece e 

oportuniza o estudante, qualificando-o para o ingresso no mercado de trabalho. Infelizmente, 

muitos professores sentem-se inseguros quando são desafiados para aplicar a informática 

educativa no ensino. O acompanhamento de alunos, em um laboratório com poucos 
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computadores, necessita de planos diferentes, de coordenação dos computadores utilizados 

em sala de aula. Apenas alguns alunos, por etapas, irão fazer suas atividades no computador, 

enquanto o restante executará tarefas em outro ambiente, de modo que todos tenham certo 

tempo no laboratório. Esta prática necessariamente deve ser discutida entre os professores e 

alunos envolvidos para o bom desempenho das atividades de pesquisas.   

A informática educativa utiliza o computador como ferramenta de apoio didático-

pedagógico no ensino-aprendizagem. O êxito deste trabalho depende das necessidades e 

também das possibilidades oferecidas pela escola e pela comunidade.  

Almeida, (2000, p.19) descreve a Informática na Educação: 

Informática na Educação é um novo domínio da ciência que em seu próprio conceito 

traz embutida a ideia de pluralidade, de inter-relação e de intercâmbio crítico entre 

saberes e ideias desenvolvidas por diferentes pensadores. Por ser uma concepção 

que ainda está em fase de desenvolver seus argumentos, quanto mais nos valermos 

de teorias fundamentadas em visões de homem e de mundo coerentes, melhor será 

para observamos e analisarmos diferentes fatos, eventos e fenômenos, com o 

objetivo de estabelecer relações entre eles. 

A informática na educação exige preparação dos professores para ensinar, não 

apenas para a transmissão de conhecimentos de informática, mas também ensinar através da 

mesma de forma dinâmica e direcionada, utilizando o computador de forma inteligente, como 

recurso tecnológico educacional para melhorar o ensino na escola. 

Almeida (2000, p. 79), refere-se ao computador como “uma máquina que 

possibilita testar ideias ou hipóteses que levam à criação de um mundo abstrato e simbólico, 

ao mesmo tempo em que permite introduzir diferentes formas de atuação e interação entre as 

pessoas”. Sendo, por conseguinte, um equipamento que assume cada vez mais diversas 

funções. Como ferramenta de trabalho, contribui de forma significativa para uma elevação da 

produtividade, diminuição de custos e uma otimização da qualidade dos produtos e serviços. 

Já como ferramenta de entretenimento as suas possibilidades são quase infinitas. 

Podemos observar que certo  número de professores apresenta dificuldades quanto 

ao conhecimento básico de informática e ao manuseio da máquina, porém o mundo 

globalizado exige do homem habilidades mais sofisticadas, desprezando a produção 

desqualificada.   

A utilização do computador como ferramenta pedagógica na educação, favorece a 

construção dos conhecimentos, quebrando paradigmas. Desse modo, o professor passa da 

posição de dono do conhecimento para colaborador e mediador da aprendizagem. A cada dia 
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esta utilização vem sendo intensificada nas escolas, proporcionando pesquisas antes 

impossíveis, tornando-se um fator de estímulo na educação escolar do aluno.    

Almeida e Fonseca Jr., (2000, p.28) argumentam:  

Em si, a informática é o mais poderoso instrumento da inventividade humana, pois é 

ferramenta para a manipulação do simbólico, do virtual. E o simbólico é o 

refinamento mais sofisticado da expressão humana. O simbólico é o que permite a 

extrapolação, é a centelha que põe fogo na criação. Por essas razões, é preciso dizer, 

ainda que um tanto conceitualmente, que temos convicção de que os nossos esforços 

e investimento em recursos e energia humana para programar a informática nas 

escolas são, a priori, plenamente justificáveis. Felizes de nós que vivemos este 

momento, esta janela histórica em que se pode construir o novo. Quem trabalha com 

educação, lidando dia a dia com os processos de ensino e de aprendizagem, deve 

saber da sua responsabilidade histórica para poder escolher frutificar ou não. 

A informática, devidamente associada ao ensino de Física, abre um leque de 

possibilidades para a práxis educativa, possibilitando uma maior conexão entre o abstrato e o 

concreto da realidade social do educando.     

O avanço técnico-científico em Informática Educativa foi marcante na década de 

80 com experiências iniciatórias em universidades e centros de diversos sistemas de educação 

no Brasil. Nos anos 90, os Centros de Informática Educativa nos Estados foram ampliados 

como resultado das pesquisas sobre a utilização da tecnologia em sala de aula e pela aplicação 

das tecnologias de informática e comunicação nas escolas. 

Freire e Prado (1998, p.45), descrevem com detalhes o início da Informática na 

Educação no Brasil: 

O início da história da Informática na Educação no Brasil foi marcado pelo Projeto 

EDUCOM (Andrade, 1993a, 1993b). Esse Projeto, desenvolvido a nível nacional 

por cinco universidades, tinha como objetivo pesquisar o papel do computador no 

processo de ensino-aprendizagem. Cada universidade apresentou uma proposta para 

viabilizar essa pesquisa. A Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 

através do Núcleo de Informática Aplicada à Educação (NIED), começou o trabalho 

em meados de 1984 com duas escolas de 1º e 2º graus da rede estadual de ensino, 

com o intuito de desenvolver uma metodologia sobre o uso integrado do computador 

nas atividades escolares.  

O desenvolvimento do projeto EDUCOM apresentou muitas dificuldades, pois a 

sociedade tinha pouco contato com computadores, somente alguns setores utilizavam a 

informática, o projeto era pioneiro, os professores não conheciam  os resultados reais de seus 

trabalhos. Foi um desenvolvimento gradativo. Desse modo, o computador era visto como algo 

que atrapalhava as atividades exigidas nos currículos. Os docentes aos poucos foram 

ganhando experiência, passaram a apresentar suas próprias aulas e os trabalhos davam 

resultados positivos.       
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Os alunos começaram a dominar a linguagem de programação Logo. Os recursos 

tecnológicos passaram por um processo de evolução. Esses avanços foram descritos por Freire 

e Prado (1998, p.45). 

A equipe de professores do Projeto EDUCOM/Unicamp produziu uma série de 

artigos sobre o uso do computador em diversas disciplinas. Estes trabalhos foram 

apresentados em Congressos da área de Informática na Educação, e alguns 

publicados em livros que servem de referência para escolas que estão 

implementando esse tipo de trabalho. Mais algum tempo e os computadores MSX 

deixaram de existir. O Projeto EDUCOM havia chegado ao fim e novas propostas 

tiveram que ser apresentadas para que os laboratórios fossem equipados com outros 

computadores. A realidade havia mudado muito: computadores potentes, novas 

versões da linguagem Logo, plataforma Windows, novos aplicativos, multimídia, 

softwares educativos disponíveis comercialmente, CD-ROM, Internet. Nova 

avalanche de informações a serem digeridas pelos professores.  

 

Os pesquisadores passaram a acompanhar o projeto em outras escolas, cursos de 

programação foram realizados, mas alguns empecilhos surgiram, tais como: professor sem 

domínio do computador e com pouco tempo para dedicar-se aos projetos, contratação de 

profissionais sem experiência em Informática na Educação para ministrar aulas. Mesmo que a 

maior parte dos professores estivesse insegura para as atividades práticas nos laboratórios, 

eles, por própria iniciativa, utilizavam o laboratório e organizavam grupos pequenos para 

fortalecer os conhecimentos sobre programação Logo. O projeto EDUCOM desenvolveu os 

softwares educativos e o uso do computador como recurso para resolução de problemas. Os 

maiores benefícios foram percebidos na maneira como são encaradas as grandes questões na 

área de informática educativa. Agora temos uma percepção mais clara e crítica da situação. 

O Brasil foi influenciado pelos trabalhos de informática na educação realizados 

em outros países, principalmente, Estados Unidos e França. Essa influência foi manifestada 

quando os especialistas brasileiros aprenderam, com os pontos positivos e negativos, que estes 

países apresentaram na execução de seus diversos projetos. Dessa forma, o Brasil não 

reproduziu o modelo criado por estas nações. 

Na atualidade, o avanço espetacular da informática trouxe bons frutos para a 

educação e para a sociedade.  

Conforme Almeida e Fonseca Jr, (2000, p.19) 

O acelerado desenvolvimento da competitividade econômica (e científica) no mundo 

resultou na necessidade de decisões rápidas e aceleradas. A agilidade nas decisões 

exigiu autonomia das unidades de negócio e informação qualificada passou a ser um 

importante diferencial competitivo. O resultado foi o avanço sistemático da demanda 

por conectividade, o que fez consolidar as tecnologias de comunicação necessárias 

para fazer de um computador uma ferramenta integrada ao mundo. 
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Vários países também começaram a introduzir computadores nas escolas de 

ensino fundamental e médio através de projetos experimentais tendo auxilio do governo. O 

avanço na área de software e hardware incentivou esses projetos pioneiros. O sucesso não 

aconteceu em alguns países como tinha sido planejado. Houve mais ênfase na máquina e 

menos preparação do aluno e do professor levando em conta os novos desafios pedagógicos 

diante da informática.  

A informática educativa no Brasil conta com uma base preparada e com avanços 

em várias entidades educativas. Na escola pública, muito ainda tem que ser feito, não basta 

apenas repetir algumas experiências que deram certo em algumas instituições. Conforme 

Almeida e Fonseca Jr., (2000-p. 107): “Para que a informática possa significar o estímulo 

capaz de provocar a inovação e, com ela, a superação de importantes problemas, temos que 

identificar onde ela pode apresentar possibilidades verdadeiramente novas”. 

Segue uma cronologia histórica resumida da informática no Brasil conforme 

Souza (2001, p. 152): 

 “1966 – Origina-se na UFRJ o Núcleo de Computação Eletrônica – NCE, criado 

através do Departamento de Cálculo Científico; o Núcleo de Tecnologia 

Educacional para a Saúde – NUTES, e o Centro Latino Americano de Tecnologia 

Educacional – CLATES”. 

 1980 – Novas experiências surgiram na UFRS apoiadas na teoria de Jean Piaget e 

nos estudos de Papert, destacando-se o trabalho realizado pelo Laboratório de 

Estudos Cognitivos do Instituto de Psicologia – LEC/UFRGS, que explorava a 

linguagem do computador, usando a linguagem Logo. 

 1984 – Criação do EDUCOM – projeto-piloto em universidades como UFRS, 

UFRJ, UFPE, UNICAMP, entre outras; foi um dos marcos principais da geração 

de base científica e formulação da política nacional de Informática Educativa. 

 1988/1989 – Implantação dos seguintes centros de apoio: Centros de Informática 

Aplicada à Educação de 1º e 2º Grau – CIED (centros de suporte nas secretarias 

estaduais de educação), Centros de Informática na Educação Tecnológica – CIET 

(nas escolas técnicas federais) e os Centro de Informática na Educação Superior – 

CIES (nas universidades); 

 Outubro/89 – Instituição do Programa Nacional de Informática Educativa 

PRONINFE na Secretaria Geral do MEC. 
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 Abril/97 – Lançamento do Programa Nacional de Informática na Educação – 

PROINFO. (Souza, 2001) 

 1999  - Projeto de ensino on – line : Encontro nacional de multiplicadores. 

 2005/2007 – Projeto um computador por aluno (UCA). 

 2010/2012 – Um computador por aluno continua no cenário atual. 

                  Após a observação do desenvolvimento cronológico dos centros de 

informatização, percebemos que a implantação da Informática na educação exigiu que cada 

professor investisse em seu próprio desenvolvimento para que sua prática pedagógica pudesse 

ser qualificada. 

Atualmente as empresas procuram fazer seus maiores investimentos na 

capacitação do recurso humano, aplicando parte dos mesmos na qualificação dos professores 

para utilizarem as tecnologias da informação, porém tais recursos não são suficientes para 

garantir que todas as escolas tenham laboratórios equipados e profissionais capacitados para 

desenvolver projetos voltados à informática educativa. Tais deficiências são compensadas 

pela criatividade e dedicação dos professores envolvidos. 

O trabalho do professor, em ambientes informatizados, é de orientador, pois ele 

não é o detentor do saber. Muitos alunos, que têm acesso aos recursos da informática, 

apresentam descobertas e informações que o próprio professor desconhece. 

Porém o desenvolvimento tecnológico e a implantação da Informática Educativa 

exigem que o professor exerça o papel de mediador do conhecimento, cabendo ao mesmo 

fazer com que os alunos se sintam desafiados e motivados.    

Mesmo diante dos inúmeros obstáculos a serem vencidos pela educação brasileira 

Gravina e Santarosa (1998-p. 15) arrazoam: 

É um desafio que envolve aspectos como a própria construção dos ambientes, a 

formação de professores e novas propostas curriculares. Mas por outro lado, não é 

difícil pensar num futuro para a educação em que os ambientes informatizados vão 

ultrapassarem sua função de simples ferramentas de apoio ao pensar, na forma que a 

psicologia cognitiva hoje explica, passando então a ter papel fundamental no próprio 

desenvolvimento de novas capacidades cognitivas do indivíduo, ainda hoje não 

imaginadas. E com consequências sobre a própria natureza do conhecimento e do 

conhecimento matemático, em particular.  

2.2 - Uso Inteligente do Computador na Educação  

Segundo Valente (2002, p. 108), o computador como, recurso pedagógico no 

ensino de Física, tornou-se um poderoso instrumento que ajuda a despertar o raciocínio. A 
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finalidade da exploração deste recurso não é apenas de incentivar o estudo da Física, mas  

promover  o ensino, auxiliando no desenvolvimento do pensamento cognitivo, propiciando 

aos alunos mudanças na maneira de pensar e agir. O professor terá melhoria no nível de suas 

aulas e ampliará a aprendizagem de seus alunos. Estes aprenderão a desvendar as estruturas 

do pensamento científico, passando a observar e ordenar seus pensamentos, comunicando 

seus achados e ideias.  

O computador pode ser um recurso pedagógico que estimula e motiva a pesquisa e 

as atividades aplicadas em sala de aula, mas não garante o aprendizado. O alcance de 

resultados positivos está relacionado a uma escolha criteriosa do software, à preparação do 

professor e também à preparação do aluno. Os educadores e alunos inicialmente se deparam 

com um verdadeiro mar de informações que necessitam de projetos e planejamentos bem 

executados para colher os resultados de aprendizagem esperados. 

Os educadores que trabalham com a Física, utilizando a informática, afirmam que 

têm mais êxito quando aguçam a curiosidade, favorecendo a aprendizagem dos alunos por 

descobertas, diante das grandes quantidades de informações disponíveis. 

                   Percebemos que muitas escolas adotam um modelo de ensino que distanciam o 

aluno do seu contexto social, adotando um ensino tradicional pautado no formalismo. Gravina 

e Santarosa (1998, - p.14) defendem: 

Numa tal apresentação formal e discursiva, os alunos não se engajam em ações que 

desafiem suas capacidades cognitivas, sendo-lhes exigido no máximo memorização 

e repetição, e consequentemente não são autores das construções que dão sentido ao 

conhecimento matemático. O processo de pesquisa vivenciado pelo profissional 

evidencia a inadequabilidade de tal abordagem. Na pesquisa, o conhecimento é 

construído a partir de muita investigação e exploração, e a formalização é 

simplesmente o coroamento deste trabalho, que culmina na escrita formal e 

organizada dos resultados obtidos! O processo de aprendizagem deveria ser similar a 

este, diferindo essencialmente quanto ao grau de conhecimento já adquirido. 

Percebemos que os alunos utilizam o computador nas escolas, sem que haja um 

planejamento definido, e que há a falta de capacitação dos professores para o uso do 

computador, associado à falta de um plano estratégico de ensino que prejudicam a exploração 

dos ambientes informatizados pelos alunos em instituições educacionais com laboratórios de 

informática instalados. 

                  Usar o computador, de maneira inteligente, seria através do mesmo, possibilitar 

mudanças no sistema atual de ensino, viabilizar a construção do conhecimento, e, portanto, 

usá-lo como recurso na criação do pensar e na manipulação de informação pelo estudante, 

visto que o grande diferencial não é usar o computador, e sim a maneira como o mesmo será 
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usado em determinada tarefa. A forma inteligente seria justamente tentar provocar mudanças 

na abordagem pedagógica ao invés de simplesmente colaborar com o professor na 

transmissão de conhecimento. 

                  No contexto de mundo, necessitamos de um profissional critico e criativo, com 

capacidade de pensar, de apreender a apreender, de trabalhar em grupo e de conhecer o seu 

potencial intelectual, aprimorando e depurando ideias e ações. Essas atitudes são construídas e 

desenvolvidas ao longo do processo educacional, através da vivência e experiência adquirida, 

e o computador pode auxiliar nesse processo. 

                  Segundo Valente, (2003) as ideias mais adequadas na formação de profissionais 

para a sociedade atual, têm se mostrado mais complicada de se implantar. Primeiro porque o 

ciclo descrever – executar – refletir – depurar - descrever não acontece simplesmente 

colocando o aluno frente ao computador; Segundo, a interação aluno-computador precisa ser 

mediada por um profissional que tenha conhecimento do significado do processo de 

aprendizagem através da construção do conhecimento que entenda profundamente o 

conhecimento do conteúdo que está sendo trabalhado pelo aluno e que compreenda os 

potenciais do computador. 

                 Almouloud (2007) destaca a relação que deve existir entre a informática e a sua 

didática no uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), considerando 

sua validade epistemológica, pelo aluno, na construção correta de suas concepções no 

processo de interação com o computador e as consequências positivas que estas podem trazer 

sobre sua aprendizagem. 

                 Sentimos a necessidade de mudanças na postura do professor diante do significado 

do processo de transmissão e construção do conhecimento ao utilizar o computador. O ensino 

não pode apenas se caracterizar como o repassar ou reproduzir informação por parte do 

professor e ser absorvido de forma passiva pelos alunos, não havendo o desenvolvimento da 

capacidade critica e autônoma do educando. Não podemos perder a visão pedagógica ao 

utilizarmos os recursos tecnológicos, pois o grande diferencial no ensino não é a sua 

informatização, e sim a autonomia do aluno em gerenciar eu próprio conhecimento. 

 

2.3 - Teoria da Espiral da Aprendizagem de Valente 

 

                  Segundo Valente, (2002, p. 108), a sociedade do conhecimento “requer indivíduos 

criativos com capacidade para criticar construtivamente, pensar, aprender sobre aprender, 
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trabalhar em grupo e conhecer seus próprios potenciais”, que são demandas emergentes para 

os sujeitos capazes de dominar conhecimentos específicos em profundidade, além das leituras 

dos problemas ecológicos e sociais que preocupam a sociedade. “Eles devem ser inseridos em 

ambientes de aprendizagem que facilitem a construção de conhecimento, a compreensão do 

que o aprendiz faz e o desenvolvimento das habilidades que são necessárias para atuar na 

sociedade do conhecimento” (VALENTE, 2002, p. 108). 

                 Essa parte da pesquisa trata do uso das tecnologias da informação e comunicação 

na educação, considerando uma abordagem de construção do conhecimento e também a ideia 

da espiral de aprendizagem.  

                  Desde a invenção dos primeiros computadores eletrônicos, em meados do século 

passado, pesquisa-se a sua utilização na educação. Naquela época a sociedade era baseada em 

uma educação pautada no ensino tradicional, na transmissão de informações do professor para 

o aluno, na qual aprender era sinônimo de memorizar, somente. Dessa forma, em sintonia 

com a sociedade, as primeiras iniciativas de unir informática e educação visavam transformar 

o computador em máquina de ensinar, uma “transmissora de conhecimentos”.  

                   Nos últimos 30 anos, houve uma revolução tecnológica que se propagou por toda 

a sociedade, influenciando a maneira de ser, viver, fazer e aprender da maioria das pessoas, de 

modo que ter a tecnologia a serviço da transmissão dos conhecimentos não é mais suficiente.  

                  Assim, novas abordagens de uso da informática na educação, em sintonia com as 

novas demandas da sociedade (denominada Sociedade do Conhecimento), foram e estão 

sendo pesquisadas. No Brasil, Valente (2002) traz contribuições significativas ao propor uma 

espiral de aprendizagem como modelo da interação do aprendiz com o ambiente Logo de 

programação de computador que pode ser empregada em outros ambientes.  

                  A razão de o Construtivismo propor que os aprendizes construam produtos que 

possam ser mostrados a outras pessoas e sobre os quais se possam conversar baseia-se na 

concepção  de que, dessa forma, o aprendiz pode explicitar suas ideias e gerar um registro de 

seus pensamentos, os quais podem ser utilizados para construir novos conhecimentos. É 

justamente por esse motivo que a programação de computadores, especialmente em Logo, é 

um dos aspectos mais enfatizados pelos construtivistas, pois possibilita visualizar e manipular 

as estratégias e ideias empregadas na solução de um problema. A atividade cognitiva de um 

aprendiz, ao programar o computador, pode ser representada por uma espiral formada pelas 

ações de descrição-execução-reflexão-depuração de uma situação problema que auxilia o 

entendimento de como se dá o processo de construção de conhecimento (VALENTE 2002).  
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A ação de descrição corresponde à explicitação das ideias, conceitos e estratégias 

que o aprendiz usa para elaborar seu programa (projeto), oferecendo ao professor a 

oportunidade de “ver” o processo de raciocínio do aluno e entender o que está sendo feito, os 

problemas conceituais etc. Ao aluno cabe a oportunidade de “testar” suas ideias e concepções 

que são ampliadas quando o computador realiza a execução do programa, apresentando o 

resultado da mesma. A resposta dada pelo computador é fiel e imediata, oferecendo ao aluno a 

possibilidade de confrontar suas ideias originais com o resultado obtido iniciando, assim, um 

processo de reflexão e de tomada de consciência sobre o que ele sabe ou não. Quando o 

resultado fornecido pelo computador não corresponde ao esperado, o aprendiz necessita 

depurar o programa, ou seja, rever o processo de representação da solução do problema (suas 

ideias). Valente (2002) mostra que os diferentes níveis de abstração que ocorrem na reflexão e 

na depuração permitem ao aluno coordenar e construir novos conhecimentos, contribuindo 

para que a aprendizagem cresça na forma de uma espiral, pois a depuração leva a uma nova 

descrição, diferente da anterior.  

Embora tenha sido concebida a partir da programação de computadores, essa 

espiral não se restringe a ela e pode ser explorada em outras atividades, em especial naquelas 

que fazem uso das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação (TDIC), isso se torna 

fundamental e atualmente, devido a crescente oportunidade oferecida pelas mesmas à 

educação.  

                  Nesse processo, o aluno cria estratégias nas sucessivas ações repetitivas, que vão 

ficando mais elaboradas devido a várias tentativas e/ou erros, como um ciclo crescente, pois o 

desenvolvimento do processo de aprendizagem, ao final de cada ciclo de interação aluno-

computador, vai sendo gradativamente elaborado. O processo mental dessa aprendizagem é a 

de uma espiral de aprendizagem (VALENTE 2002).  

                                                            

Figura 2.1 - Interação aprendiz com o computador na situação de programação. 

 

Fonte - ( TV- ESCOLA-SEED-MEC, 2003) 
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                 O professor é fundamental e seu papel pode ser entendido a partir da seguinte 

síntese: considerando a teoria epistemológica de Piaget que diz que a aprendizagem se dá a 

partir das ações que o aprendiz exerce/sofre sobre objetos, então o papel do professor deve ser 

o de organizar as interações do aprendiz com o objetivo de problematizar as situações de 

modo a propiciar a construção do conhecimento. 

                  Na teoria em discussão é importante salientar que a teoria ausubelina (AUSUBEL; 

NOVAK; HANESIAN, 1968) pode ser integrada à proposta da espiral de aprendizagem de 

Valente. Na teoria de aprendizagem significativa ausubeliana, destacamos a forma como 

conceitos podem ser assimilados e construídos a partir dos conhecimentos previamente 

adquiridos (subsunçores), utilizando-se os organizadores prévios, que dão destaque ao 

conteúdo estudado e às práticas pedagógicas, seguindo a concepção de trabalhar os conceitos, 

partindo  do geral para o específico. Esses princípios e métodos facilitam a construção de um 

conhecimento significativo.   

                 Novak (apud AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1968) complementa a teoria de 

Ausubel, criando a noção de mapas conceituais, cujas aplicações dão evidência aos 

significados atribuídos a conceitos ensinados e ajudam ao aluno a compreender esses 

significados (NOVAK & GOWIN, 1996).   

                 Assim, podemos dizer que, o interesse de usar o computador na educação e o 

mapeamento conceitual para consolidar a aprendizagem significativa, são temas enriquecidos 

por contribuições de: (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1968), (GRAVINA & 

SANTAROSA, 1998), (MOREIRA; OSTERMANN, 1999). No caso da física, o caráter 

abstrato de suas representações dificulta a construção do significado e afeta a construção de 

conceitos. Dessa forma, os recursos computacionais oferecem instâncias em que a 

representação passa a ter caráter dinâmico e refletem nos processos cognitivos (GRAVINA & 

SANTAROSA, 1998).  

                 Nesse sentido, cabe destacar o uso dos softwares educativos, com seus recursos de 

simulação e modelagem. Estes oferecem vários recursos de interatividade, além disso, o aluno 

tem a capacidade de analisar e avaliar qualitativamente as relações Físicas e Matemáticas, 

acompanhar e manipular gráficos e tabela. 

 

2.4 - Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel  

 

                 Na fundamentação teórica, estivemos sempre preocupados com a aprendizagem 

escolar, mais precisamente com aquela que se destina à aquisição e com o uso do conteúdo, 
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ao nível das propostas curriculares, tendo como universo prioritário o conhecimento 

científico. Portanto, ressaltamos a intencionalidade de nos apropriarmos de uma teoria de 

aprendizagem que traga na sua íntegra contribuições significativas para a aprendizagem 

desses conhecimentos.  

                 No nosso caso, os contemplados com os diversos eixos temáticos da Física, ou em 

uma direção mais particular (restrita a nossa investigação), os conceitos da Física irão compor 

uma das lacunas (extensão, retenção) da estrutura cognitiva do aprendiz. Nesta perspectiva, 

algumas reflexões prévias foram feitas, como forma de orientar a nossa opção pela escolha de 

uma teoria de aprendizagem que nos desse a fundamentação necessária para a resposta de 

algumas perguntas: 

- Quais os mecanismos que levam a aquisição e a retenção do conhecimento na estrutura 

cognitiva do aluno? 

- Como se processa a construção do conhecimento nos ambientes de aprendizagem escolar? 

- Como tornar a aprendizagem desenvolvida pelo aprendiz em um processo dinâmico e 

significativo? 

- Qual a teoria de aprendizagem que mais contempla nosso objetivo? 

                  Supostamente, a teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel nos leva 

a um universo onde, possivelmente, podemos clarificar as respostas precisas a essas 

indagações. Portanto, ao longo da pesquisa seguiremos a trajetória da teoria ausubeliana e os 

diversos trabalhos que contribuíram para o enriquecimento e a facilitação de seu 

entendimento e aplicabilidade. 

                 Segundo Moreira (2006), David Ausubel, nascido nos Estados Unidos em 1918, 

médico-psiquiatra de formação e professor emérito da Universidade de Columbia em Nova 

Iorque dedicou vários anos de sua carreira acadêmica à Psicologia Educacional. Na década de 

sessenta desenvolveu a teoria da aprendizagem significativa com o objetivo de propor uma 

teoria cognitivista que valorizasse os conhecimentos prévios dos alunos para facilitar a 

construção de novos conhecimentos. 

Se tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a  um só princípio,  diria                           

o   seguinte: o  fato  isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo 

que o aprendiz já sabe. Averigue isso e ensine-o de acordo.                                                                                      

(AUSUBEL, 1978; apud MOREIRA, 2006, p. 13). 

 

                 Na perspectiva ausubeliana, a aprendizagem significativa é o processo segundo o 

qual se relaciona o novo conhecimento ou informação (material potencialmente significativo) 

com a estrutura cognitiva de quem aprende, de forma não arbitrária, substantiva e não literal. 



42 

 

Essa interação com a estrutura cognitiva (aspectos relevantes presentes na mesma recebem o 

nome de subsunçor ou ideia-âncora).            

                 Ausubel, 1978, 1980, 2003; Moreira, 1985, 2002. 

Pode-se, então,  dizer  que  a  aprendizagem  significativa  ocorre  quando  a   nova  

informação   “ancora-se”   em  conceitos   relevantes   (subsunçores)  preexistentes  

na   estrutura  cognitiva,  ou  seja,  novas  ideias,  conceitos,  proposições   podem  

ser   aprendidos  significativamente  (e retidos),  na medida em que outras ideias, 

conceitos,  proposições, relevantes e inclusivos, estejam adequadamente claros e 

disponíveis  na   estrutura cognitiva do indivíduo e funcionem, dessa forma, como 

ponto de   ancoragem às primeiras. (MOREIRA, 2006, p. 15). 

 

                 A presença de ideias, conceitos ou proposições inclusivas, claras e disponíveis na 

estrutura cognitiva do aprendiz e os novos conhecimentos relacionáveis com as mesmas, é 

que dá significado a interação entre os novos conhecimentos e os subsunçores. Porém, para 

Moreira (2002), não se trata de uma simples união, pois tanto os novos conhecimentos como 

os novos significados vão adquirir nesta interação, um novo significado para o sujeito, 

produzindo, assim, uma transformação tanto dos subsunçores como dos novos conhecimentos, 

que resultam, desse modo, progressivamente mais diferenciados, elaborados e estáveis. Em 

síntese, estamos diante da Aprendizagem Significativa em que o conhecimento é adquirido: 

Figura 2.2 - Princípio da assimilação. 

 

Fonte - Teoria da Aprendizagem Significativa, Adaptado por Marco Antonio Morreira, p. 29. 

                 

                  Para compreender melhor o princípio da assimilação, Ausubel et al., (1980, 

pp.104, 111) cita 
Quando uma nova ideia a é  aprendida  significativamente e relacionada à ideia 

relevante estabelecida  A, tanto as  ideias são  modificadas como a é assimilada  pela  

ideia estabelecida A (...)   formando  o produto da interação A` a’(...) como 

observamos anteriormente, tanto a ideia potencialmente significativa a, quanto à  

ideia  estabelecida A ,  à qual  ela se apoia,  sofrem  transformações  através  do  

processo interacional (...)  neste  novo produto interacional,  A’ a’,  não perdem 

completamente sua  identidade,  uma vez que o equilíbrio da  dissociação,  A’ a’  « 

A’ + a’  é  estabelecido  de  tal  forma  que  a’ ,   dependendo   das  condições  

dominantes,  tem  um  determinado  grau  de  dissociação  enquanto   que   uma    

entidade  identificável  (...)   o  grau original da força dissociativa de a’, após a 

aprendizagem  Significativa varia  de  acordo com fatores como a relevância da   

ideia   básica  A,  a   estabilidade   e   clareza   de   A,   e  a  extensão em que A é 

discriminável do material de aprendizagem (ou seja de a). 
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                      Fazer com que o aprendiz adquira um corpo de conhecimento claro, estável e 

organizado é, segundo Ausubel (1978, p. 167), mais que a principal meta da atividade em sala 

de aula ou a principal variável dependente usada na avaliação da eficácia do ensino, pois, uma 

vez adquirido, esse conhecimento (estrutura cognitiva) passa a ser a principal variável 

independente na aquisição de novas informações na mesma área. 

                  Em contraponto com a aprendizagem significativa, quando ideias e proposições 

interagem de forma arbitrária com a estrutura de conhecimento do indivíduo com a 

aprendizagem, é mecânica, ou seja, exige menos esforço, porém é memorística e volátil com 

um grau de retenção baixíssimo na aprendizagem de médio e longo prazo. 

                  É a aprendizagem que se recorre nas vésperas de provas, ou aquela relacionada à 

memorização de fórmulas e definições. É um tipo de aprendizagem útil. Segundo Ausubel, a 

aprendizagem mecânica se faz necessária quando não existem, na estrutura cognitiva do 

aluno, conceitos prévios (subsunçores) ao que se pretende aprender. 

 

Figura 2.3 - Mapa conceitual apresentando a estrutura cognitiva segundo a teoria ausubeliana.

 

Fonte - Construído com o Software Cmap Tools 

                               

                  Segundo Moreira (2006, p.19, p.20), uma das condições para a ocorrência da 

aprendizagem significativa é que o material a ser aprendido seja relacionável ou incorporável  

à estrutura cognitiva do aprendiz, de maneira não arbitraria e não liberal, um material com 

essas características é dito potencialmente significativo. Outra condição é que o aprendiz 

manifeste uma disposição para relacionar, de maneira substantiva e não arbitrária, o novo 

material potencialmente significativo, à sua estrutura cognitiva.  

                  Farias (1989) diz que: “organizadores prévios são materiais introdutórios 

destinados a facilitar a aprendizagem de tópicos específicos ou conjunto de ideias 

consistentemente relacionadas entre si”. Moreira (2006) complementa e diz que “[...] eles 

podem tanto fornecer “ideias âncoras” relevantes para a aprendizagem significativa do novo 

material, quanto estabelecer relações entre ideias, proposições e conceitos já existentes na 
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estrutura cognitiva e aqueles contidos no material de aprendizagem”. Dessa forma, a 

utilização de organizadores prévios deve servir como um “ancoradouro provisório” para a 

nova aprendizagem que conduzam ao desenvolvimento de conceitos relevantes que facilitem 

a aprendizagem subsequente (MOREIRA & MASINI, 1982).      

 

                                    

                                      

                                                  Ponte (ancoradouro) 

                   

                  O uso de organizadores prévios é a principal estratégia advogada por Ausubel 

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

significativa (Ausubel 1980, p.143). 

                 Segundo (Moreira 2006, p.137, p.138), os organizadores prévios não são 

simplesmente comparações introdutórias, pois, diferentemente destas, organizadores devem: 

1. Identificar o conteúdo relevante na estrutura cognitiva e explicitar a relevância 

desse conteúdo para a aprendizagem do novo material. 

2. Dar uma visão geral do material em um nível mais alto de abstração, 

salientando as relações importantes. 

3. Prover elementos organizacionais inclusivos que levem em consideração, mais 

eficiente, e ponha em melhor destaque, o conteúdo especifico do novo material. 

                  Ausubel indica que a aprendizagem significativa pode ser propiciada de duas 

formas: 

• Por diferenciação progressiva, em que o conhecimento deve ser construído a partir de uma 

ideia mais geral e inclusiva, e paulatinamente vai-se caminhando para ideias menos 

inclusivas.  

                   Considerando a teoria da aprendizagem significativa, aplicada ao ensino da Física, 

durante uma aula sobre movimento uniforme, podemos  dizer que o conteúdo é abordado de 

forma sequencial, partindo do conceito geral de caracterização do movimento em uma 

situação problema, para em seguida equacionar com o auxilio das fórmulas matemáticas, e 

constatar sua veracidade através de gráficos, tabelas e animações. Ocorre nesse processo a 

diferenciação progressiva, pois os conceitos vão continuamente sendo trabalhados, partindo 

do geral para os específicos pelo professor, e aprendidos pelos alunos, ancorando novos 

conhecimentos na sua estrutura cognitiva. 

 

Aquilo que o 

aluno já sabe 

Aquilo que o 

aprendiz deve saber 
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Figura 2.4 - Mapa conceitual apresentando a diferenciação progressiva, partindo do conceito geral para o 

especifico. 

 

Fonte - Construído com o Software Cmap Tools. 

 

• Por reconciliação integrativa, em que o aluno é levado a perceber semelhanças 

aparentemente dissonantes entre os conceitos “novo” e “velho”, ou seja, quando na estrutura 

cognitiva existirem elementos com determinado grau de clareza, estabilidade e diferenciação 

podem ser percebidos como relacionados, adquirindo novos significados, produzindo uma 

reorganização, recombinação de elementos da estrutura cognitiva, temos um tipo de relação 

significativa. (MOREIRA, 2006).      

                  De acordo com Moreira (2006, p. 37), 

 As novas informações são adquiridas e elementos existentes na  estrutura     

cognitiva  podem   se   reorganizar e adquirir novos significados. Esta recombinação 

de elementos previamente existente  na estrutura cognitiva e  referida  por  Ausubel   

como   reconciliação integrativa.(1978, p. 124) 

                                            

                  Por exemplo, se o aluno tivesse os conceitos de Forças atrativas e repulsivas claras 

e estáveis na estrutura cognitiva e os percebesse intimamente relacionados, ele poderia 

reorganizar seus significados de modo a vê-los como manifestações de um conceito mais 

abrangente, na lei da Gravitação Universal e na lei de Coulomb. 

 

Figura 2.5 - Representação esquemática do modelo de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa. 

                 

Conceitos Gerais  

( mais inclusivos) 

 

Conceitos Intermediários 

                  

Conceitos específicos 

(menos inclusivos) 
 

Fonte - (MOREIRA; MASINE, 2006, p. 33). 
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                  As setas continuas representam a diferenciação progressiva ( partindo  do conceito 

geral para os conceitos mais específicos) e as setas tracejadas representam a reconciliação 

integrativa ( partindo dos conceitos específicos para os conceitos mais gerais).  

                  A aprendizagem significativa pode ser categorizada de três tipos: aprendizagem 

representacional, aprendizagem de conceitos e aprendizagem proposicional                         

(MOREIRA, 2002, p. 16).                

1ª) Aprendizagem representacional – envolve a atribuição de significado a determinados 

símbolos. É quando atribuímos significado aos termos componentes do conteúdo ou o que 

estes termos representam. Na Física, quando se estuda as variações de espaço, tempo e 

velocidade, se  utiliza  o símbolo “Δ” para representar a variação. 

2ª) Aprendizagem conceitual – envolve a compreensão do significado dos conceitos. É um 

tipo de aprendizagem por descoberta, onde a formação dos conceitos, os atributos criteriais 

dos mesmos são adquiridos pela experiência direta, por meio das sucessivas etapas de 

formulação e testagem de hipóteses e generalizações. Nesta etapa da aprendizagem, o aluno 

apresenta significado conceitual ao símbolo “Δ”, visto que o mesmo representa a diferença 

entre dois momentos (inicial e final). 

3ª) Aprendizagem proposicional – envolve a utilização dos princípios e leis referentes aos 

conceitos. Contrariamente à aprendizagem representacional, a tarefa não é aprender 

significativamente o que palavras isoladas ou combinações representam, e sim, aprender o 

significado de ideias em forma de proposição. (MOREIRA 1983).                    

                 Por exemplo, a proposição referente ao movimento uniformemente variado só 

poderá ser aprendida significativamente depois que forem compreendidos os conceitos que, 

combinados, constituem tal proposição, ou seja, para caracterizar o movimento como 

uniformemente variado ou não, se faz necessário compreender os conceitos de aceleração, 

velocidade, espaço e tempo. 

                 Segundo Ausubel, a aprendizagem significativa pode ocorrer de três formas: 

Subordinada, Superordenada e Combinatória. 

1ª A aprendizagem significativa é dita subordinada quando a nova informação é “ancorada” a 

conceitos já existentes (subsunçores), ocorrendo, assim, uma relação de subordinação entre o 

subsunçor e o conceito novo. Vale lembrar que a partir do momento que o novo conceito é 

ancorado ao subsunçor, ele o altera formando, assim, um subsunçor mais abrangente e mais 

geral. Por exemplo: Quando um aluno, ao estudar os movimentos dos corpos, compreende por 

definição que no movimento progressivo a velocidade é positiva e que no movimento 
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retrogrado a velocidade é negativa, apresentando uma aprendizagem significativa subordinada 

correlativa. 

2ª A aprendizagem é dita superordenada, quando um conceito mais geral é adquirido e 

engloba subsunçores já existentes, que são mais específicos do que o conceito que está sendo 

adquirido. Por exemplo: Quando o aluno, maturar os conceitos de movimento e as grandezas 

relacionadas ao mesmo, conseguirá, numa próxima etapa da aprendizagem, ou seja, no novo 

estágio, maturar o subsunçor existente, equacionando e calculando o valor da velocidade, 

tornando o conhecimento mais inclusivo e significativo. 

3ª A aprendizagem é dita combinatória , quando a nova informação não se relaciona com um 

único subsunçor nem de forma subordinada nem superordenada, e sim com maior parte de  

toda estrutura cognitiva do aprendiz. Assim, mesmo se relacionando com estes subsunçores, 

ainda mantém certa independência. Por exemplo, nesse tipo de aprendizagem, podemos 

também considerar a relação que os alunos fazem entre um gráfico e a equação, deixando 

claro para eles, as diferenças que envolvem o significado e os conceitos. Neste caso, usam-se 

propriedades e operações fundamentais já dominadas por eles, para ensinar novos conceitos, 

que guardam alguma relação com os antigos para servirem de âncora. 

                  Segundo Moreira apud Ausubel na aprendizagem significativa, o professor tem 

papel de facilitador da aprendizagem, cabendo ao mesmo, quatro tarefas fundamentais: 

1º Identificar a estrutura conceitual e proposicional do material de ensino. 

2º Identificar quais são os subsunçores (conceitos, proposições e ideias claras, 

precisas, estáveis), relevantes à aprendizagem do conteúdo a ser ensinado, que o 

aluno deveria ter na estrutura cognitiva para aprender significativamente esse 

conteúdo. 

3º Diagnosticar o que o aluno já sabe; distinguir dentre os subsunçores 

especificamente relevantes (previamente identificados ao mapear e organizar a 

matéria de ensino) quais os que estão disponíveis na estrutura cognitiva do aluno. 

4º Ensinar, utilizando recursos e princípios que facilitem a passagem da estrutura 

conceitual da matéria de ensino, para a estrutura cognitiva do aluno de maneira 

significativa. 

                  A figura 2.8 representa um mapa conceitual explicativo, de forma organizada e 

hierarquizada, mostrando relações entre os conceitos da teoria da Aprendizagem Significativa 

de David Ausubel. 
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Figura 2.6 - Mapa conceitual representando Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel. 

 

 

Fonte - Construído com Software Cmap Tools. 

 

                 De modo geral, os mapas conceituais podem ser usados como instrumentos de 

ensino e aprendizagem, podendo também auxiliar na analise e planejamento curricular, sendo 

uma ferramenta poderosa no auxilio e na construção do conhecimento de forma significativa. 

 

2.5 - Os Mapas Conceituais ( Joseph Novak ) 

 

                 A finalidade deste tópico é apresentar uma técnica de mapeamento conceitual, 

desenvolvida pelo professor Joseph Novak, da Universidade de Cornell, na década de sessenta 

(1960) dando uma conotação humanística ao conceito de aprendizagem significativa. 

                 Segundo Okada (2008), essa técnica de mapeamento visa estabelecer relações entre 

conceitos e sistematização do conhecimento, como um instrumento potencialmente útil no 

ensino, na avaliação da aprendizagem e na análise do conteúdo curricular.         

                 Do ponto de vista instrucional, uma das vantagens de utilização dos mapas 

conceituais é prover uma visão integrativa do assunto, mostrando que o conceito de certa 

disciplina difere quanto ao grau de inclusividade e generalidade, apresentando, numa ordem 

hierárquica, meios que facilitem a aprendizagem e a retenção dos mesmos.                                     

                 Os mapas conceituais como instrumento didático, mostram relações hierárquicas 

entre conceitos, mostrando relações de subordinação e superordenação que, possivelmente, 

afetam a aprendizagem dos mesmos. Nesse modelo, os conceitos mais gerais e inclusivos 
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aparecem na parte superior do mapa, prosseguindo, de cima para baixo, no eixo vertical e em 

ordem decrescente de inclusividade até chegar aos conceitos específicos. 

                 Na aprendizagem do movimento uniformemente variado, os mapas conceituais 

podem ser usados para demonstrar relações de significados entre os conceitos gerais e 

específicos, a exemplo de uma situação problema que mostra o percurso descrito por um 

automóvel deslocando-se entre duas cidades A e B, partindo do conceito mais geral da 

caracterização do movimento até chegar aos conhecimentos mais específicos, calculando o 

espaço percorrido, tempo gasto e a variação da velocidade ao longo do percurso.                                        

                 A Figura, a seguir, mostra um esquema que representa um mapa conceitual com o 

conteúdo de movimento uniformemente variado, organizado e hierarquizado dessa forma: 

         
Figura 2.7 - Mapa conceitual representando de forma hierarquizada o MRUV 

 

 
 

Fonte - Construído com o Software Cmap Tools. 

                   

                 Sua utilização, do ponto de vista instrucional, não deve ser unidirecional, mas 

planejada para explorar as relações entre as preposições e os conceitos, de cima para baixo,  

dessa forma, os mapas conceituais contribuem para o processo de diferenciação progressiva e 

quando o aluno faz a leitura dos mapas conceituais de baixo para cima facilita o processo de 

reconciliação integradora. 

                 Segundo Moreira (2006, p.55), os mapas conceituais não podem ser utilizados na 

avaliação com o objetivo de testar o aluno, a fim de classificá-lo de alguma maneira, mas no 

sentido de obter informações sobre o tipo de estrutura que o aluno vê para o conjunto de 

conceitos. Para isso, pode-se solicitar ao estudante que construa o mapa ou este pode ser 

obtido indiretamente por meio de suas respostas a testes escritos ou entrevistas orais. 
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Figura 2.8 - Mapa conceitual representando as características  de mapeamentos conceituais. 

 

Fonte - Construído com o Software Cmap Tools. 

 

                  Dentro desta perspectiva, facilmente notamos que os mapas conceituais, 

funcionam como instrumentos de avaliação e que com sua utilização colaborativa no ensino 

de Física, pelos alunos e professores, durante as atividades pedagógicas, constitui um 

importante instrumento educacional associado à teoria ausubeliana, propiciando uma 

aprendizagem significativa. 

        

2.6 - Uso da Modelagem Matemática Aplicada ao Ensino da Física 

 

                 Nas últimas décadas, o ensino de Física nas escolas secundárias tem sido 

amplamente discutido nos meios acadêmicos, pois na sua prática, na maior parte das vezes, o 

estudante a considera uma disciplina difícil, em que é preciso decorar fórmulas cuja  

finalidade é desconhecida. 

                  Propostas de mudanças têm sido apontadas pelos especialistas da área com o 

objetivo de melhorar a qualidade no ensino de Física, pois vemos que a metodologia 

tradicional, o uso exclusivo das aulas expositivas e a resolução de exercícios, não têm levado 

os alunos a um desenvolvimento pleno das habilidades que pretendem desenvolver no ensino 

de Física. 

                  A Física, de maneira geral, explica os fenômenos naturais por meio de teorias, leis, 

hipóteses. Por ser uma ciência experimental, tais leis serão validadas (ou comprovadas) pelo 

experimento. O modo como a Física comunica suas descobertas passa necessariamente pelo 

formalismo matemático. 
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                  De acordo com Veit e Teodoro (2002) a introdução da modelagem no processo de 

ensino aprendizagem, possibilita uma melhor compreensão do seu conteúdo e contribui para o 

desenvolvimento cognitivo em geral, pois a modelagem facilita a construção de relações e 

significados, favorecendo a aprendizagem significativa. 

                 As atividades de modelagem possuem um forte caráter interativo, onde os alunos 

são levados a fazer generalizações, comparações e testagens, modificando variáveis dentro de 

um determinado fenômeno estudado de forma que o aprendizado de Física se torne mais 

amplo e dinâmico. 

                 Nessa perspectiva, a modelagem matemática pode ser considerada um processo de 

representação, pois os alunos ao elaborarem modelos para solucionar uma situação problema, 

criam e estabelecem relações entre as variáveis matemáticas, potencializando e dinamizando o 

processo de aprendizagem. 

               Duas categorias de atividades podem ser abordadas ao se trabalhar a modelagem 

matemática no ensino de Física: Atividades exploratórias e Atividades de criação. As 

atividades exploratórias caracterizam-se pela observação, análise e interação do sujeito com 

modelos já construídos, no intuito de permitir ao aluno a percepção e a compreensão das 

eventuais relações existentes entre a Matemática, subjacente ao modelo, e o fenômeno físico 

em questão. Nesse tipo de atividade, várias questões são apresentadas em forma de perguntas 

dirigidas e “desafios” com os quais o aluno deve interagir de acordo com o modelo para 

chegar às respostas. Esta interação é feita através de modificações nos valores iniciais e 

parâmetros do modelo, podendo ser utilizados recursos como “barras de rolagem” e “botões” 

para facilitar as modificações dos mesmos. 

                  As atividades de criação, também conhecidas como atividades expressivas, podem 

ser caracterizadas pelo processo de construção do modelo desde sua estrutura matemática até 

a análise dos resultados gerados por ele. Neste tipo de atividade são apresentadas questões que 

visam à elaboração de modelos a partir de determinados fenômenos de interesse que  podem 

ser fornecidas tanto informações qualitativas quanto quantitativas do sistema. O aluno pode 

interagir totalmente com o seu modelo, podendo reconstruí-lo tantas vezes quanto lhe pareça 

necessário para a produção de resultados que lhe sejam satisfatórios. Cabe ressaltar que, em 

ambos os tipos de atividades, a interação entre elas e o aluno pode ser mediada pelo professor, 

tanto em termos de auxílio técnico para a operação do software, como também no 

esclarecimento de eventuais dúvidas sobre a Física e a Matemática envolvidas no 

desenvolvimento de seus modelos. 
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                 Nesse contexto, podemos concluir que há indícios que a modelagem matemática 

potencializa estratégias, que levam os alunos a construírem seus conhecimentos de forma 

mais ampla, pois se baseia na elaboração de um modelo de um fenômeno a partir da 

identificação de variáveis, parâmetros e equações que regem a tal fenômeno, possibilitando 

uma simulação, exploração, propiciando oportunidades para os alunos testarem seus próprios 

modelos cognitivos, detectando e corrigindo as inconsistências.  

 

2.7 - Uso do Software Modellus e sua Aplicação no Laboratório de Informática 

 

                  Atualmente as atividades de ensino de Física estão permeadas de propostas 

didáticas envolvendo o uso de computadores, neles os softwares são cada vez mais elaborados 

e vêm sendo criados na tentativa de facilitar a construção do conhecimento por parte do 

estudante. Dentre as propostas didáticas mais significativas, utilizamos, neste trabalho 

dissertativo, o software Modellus (Teodoro, Vieira e Clérigo, 1997), por ser gratuito e por se 

destaca, ao apresentar características pedagógicas diferenciadas como, facilidade de uso, 

interface amigável e por ser um modelo de aprendizagem que privilegia a construção do 

conhecimento, proporcionando a autonomia e a interação do aluno no processo de 

aprendizagem.  

                 O Modellus é um software bastante interativo e atraente, destinado ao ensino-

aprendizagem da Física e áreas afins. O estudante pode exteriorizar seus conhecimentos, 

descrevendo modelos matemáticos que representam determinadas situações problemas, e o 

software realiza a respectiva simulação computacional. 

 

Figura 2.9  Interface de Abertura do Software Modellus.

                                                                                                                                   

Fonte - (Teodoro, Vieira e Clérigo, 1997)   
                                                      

http://modellus.fct.unl.pt/course/view.php?id=41
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                  Para o desenvolvimento dessa investigação, utilizamos a versão 4.01 do Modellus. 

É gratuito, conforme as leis de distribuição de software, podendo ser baixado no site 

http://modellus.fct.unl.pt/, para tanto, ao acessar seu home - Page é necessário criar uma conta 

de usuário para fazer downloads de seus conteúdos. 

                  Esse software não requer conhecimento de linguagens de programação. O 

Modellus pode propiciar situações que facilitam a construção de significados, à medida que 

oferece ao aluno situações dinâmicas de aprendizagem, através de gráficos, tabelas e 

animações, as quais ele pode utilizar numa atividade individual ou colaborativa (VIET & 

TEODORO, 2002). 

                 O uso do Modellus como ferramenta no auxílio ao estudo da cinemática, como foi 

proposto nesta dissertação, mostra, por meio de dados colhidos durante a elaboração do 

trabalho, que a simulação e a  modelagem computacional com o Modellus são vantajosas no 

processo de aprendizagem significativa. Os dados foram colhidos de uma amostra de alunos 

do colégio de ensino fundamental e médio, localizado no município de Cascavel-CE, cujo 

objetivo é mostrar que uma aprendizagem efetiva pode ser motivante, eficaz e significativa 

com o uso dos recursos computacionais que propomos nesta dissertação. 

                 A figura mostra o mapa conceitual feito por (Veit & Teodoro, 2002). Neste mapa 

são exploradas as diferentes possibilidades de aplicação do Modellus no ensino não só da 

Física como também da Matemática. 

Figura 2.10 - Mapa conceitual representando as potencialidades e recursos do software Modellus. 

 

Fonte - Construído com o Software Cmap Tools. 
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                 Há mais de meio século existe a preocupação em estabelecer metas para melhorar a 

condução de práticas no laboratório de informática. A partir da década de setenta, vêm sendo 

trabalhadas propostas de mudanças nos currículos, a fim de adequar o crescente avanço das 

concepções alternativas dos vários tópicos de conhecimento da Física, de modo a motivar e 

facilitar a aprendizagem dos alunos, quanto à execução de práticas laboratoriais de 

modelagem. Assim, estas mudanças tentam, principalmente, deixar claros os objetivos do 

laboratório para o ensino de Física, concebendo novas metodologias para a realização de 

práticas laboratoriais, de modo a estabelecer novas relações entre a valorização dos conteúdos 

teóricos. 

                 A preparação dessas práticas deve ser planejada e focada na observação de teorias e 

leis e não em procedimentos “mecanizados” que compõem uma sequencia de atividades de 

realização de uma prática. Assim, o aluno acaba seguindo uma espécie de “receita de bolo” e 

obtém resultados de forma induzida, sem refletir progressivamente na construção de relações 

de associação entre o que estar a observar na tela, e conseguir promover uma associação junto 

à fundamentação teórica requerida, passo essencial para promover mudanças conceituais nas 

suas concepções prévias. 

                 Tais atividades podem ser desenvolvidas com um nível maior de abstração, 

funcionando, assim, como um organizador prévio (MOREIRA, 1997). O papel do organizador 

prévio, bem como as ideias de Ausubel a respeito da aprendizagem significativa de conceitos  

foi discutido no subitem 2.4.  

                 Apesar dos procedimentos adotados para realizar as práticas, o laboratório, da 

forma como vem sendo utilizado na maioria das escolas, precisa de uma reformulação na 

condução das sessões didáticas. Em nenhum momento podemos  negar a sua importância. É 

prudente que continuamente sejam repensados os seus objetivos e buscar maneiras criativas 

de trabalhar as atividades práticas. 

                 O primeiro passo para a busca de uma aprendizagem significativa no laboratório, é 

a definição clara de seus objetivos. Uma alternativa seria a integração efetiva entre as 

modelagens Matemáticas, com o uso de softwares educativos, e o ensino teórico. Nesse 

cenário,  a formação continuada do professor e sua mudança de visão pedagógica na condução 

das práticas constituem ações primordiais para se valorizar o ensino científico. 

                 Podemos dizer, então, que a aprendizagem deve ser construída pelo aluno com a 

ajuda do professor, pois o software educativo não pode sozinho garantir uma aprendizagem. 

Para que isso aconteça à intervenção do professor não pode se limitar as estratégias criadas 

pelo aluno, esse objeto de aprendizagem deve ser incluído em um contexto didático, que 
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permita um equilíbrio entre as decisões tomadas pelo aluno diante da interação e as 

manifestações do professor em conduzir o processo (ALMOULOUD, 2007). 

                 A escola deve proporcionar ações de aprendizagem nos ambientes informatizados 

para acelerar a produção do conhecimento Físico pelo aluno.   

                 Colocando a observação de Gravina e Santarosa (1998-p. 45): “Podemos dizer que 

os Ambientes Informatizados apresentam-se ainda como simples ferramentas de suporte ao 

processo de ensino e aprendizagem”. Os recursos tecnológicos como mediadores tornam a 

comunicação matemática um caminho mais fácil e atraente. A aprendizagem é um processo 

dinâmico, devendo estar ligada à elaboração e ao desenvolvimento de atividades em sala de 

aula integradas com a informática. Sendo o ensino de Física mediado pelas tecnologias, é 

necessário avaliar as potencialidades dos softwares relacionados a esta disciplina. 

                 No próximo capítulo destacamos a relevância do estudo da Cinemática, assim 

como as diretrizes norteadoras propostas nos parâmetros curriculares nacionais, e as técnicas 

concebidas para se trabalhar a cinemática, na forma de sessões didáticas, com os alunos de 

Ensino Médio.  
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3 - RELEVÂNCIA DO ESTUDO DA CINEMÁTICA 

                 Neste capítulo, destacamos a relevância do estudo da Cinemática, apresentando 

suas aplicações nas avaliações externas, às estratégias pedagógicas de aprendizagem nas 

interpretações de gráficos e tabelas e as competências e habilidades propostas nas Orientações 

Curriculares Nacionais (OCNEM BRASIL, 2006) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais do 

ensino médio (PCNEM BRASIL, 1999), (PCNEM BRASIL, 2002). O mapa conceitual 

apresentado na figura 03 apresenta os temas relevantes ao estudo da Cinemática.  

Figura 03 - Mapa Conceitual de apresentação do terceiro Capítulo 

 

 

Fonte - Construído com o Software Cmap Tools. 

 

 

3.1 - Apresentação do Conteúdo de Cinemática. 

                  Para a concepção e apresentação do conteúdo na forma de material de apoio 

didático utilizado pelos alunos nas sessões didáticas em sala de aula e no laboratório de 

informática da escola, destaca-se a contribuição das seguintes referências: PCNEM (BRASIL, 

1999; 2006), ( BONJORNO - De Olho no Vestibular, 1993) , ( Tópicos de Física , Vol. 1 – 

Mecânica, 2007),(Ciências Física e Química 4º Edição, 2011) e (Fundamentos da Física, 

2009). 

3.2 - Cinemática e suas Aplicações  

                 Costumamos associar a ideia de movimento a tudo que esteja em constante 

mudança de posição, atividade, animação, agitação, evolução, desenvolvimento, enfim, à 

vida. Entretanto, em Física, a ideia de movimento assume um significado bastante restrito, 

qual seja: a variação, em função do tempo, da posição de um corpo em relação a outro corpo 

que serve de referência. Desta maneira, o conceito de movimento embora restrito, carece de 

precisão. 



57 

 

                 A fim de esclarecermos nosso objeto de estudo, elaboramos um manual de 

aprendizagem apresentado no apêndice B, abordando conceitos básicos de cinemática como 

posição, corpo extenso e ponto material que serve de referência. Estes conceitos-chaves, 

juntamente com os de distância percorrida, deslocamento, velocidade, trajetória, aceleração, 

tempo e referencial constituem o arcabouço necessário para a descrição dos movimentos dos 

corpos através de proposições semânticas e, representações externas como gráficos, tabelas, 

diagramas e modelos matemáticos. 

                 Dentre todas as ciências exatas e de todos os tipos de conhecimento, salientamos a 

Física como uma ciência do saber unificado e de importância extrema para toda a sociedade 

que busca explicar os fenômenos naturais como suas aplicações tecnológicas. O conteúdo de 

Cinemática é certamente, um dos mais importantes dessa ciência, pois possui aplicações em 

todas as áreas e é utilizado em diversas situações-problema de Modelagem na engenharia, 

economia, administração, saúde, transportes, entre outros. 

                 No processo de ensino e aprendizagem de Cinemática, a formação da mentalidade 

investigativa para compreensão do significado de variabilidade e interdependência deve está 

relacionado ao cotidiano do estudante, enfatizando os procedimentos pedagógicos utilizados 

em sala para desenvolver as habilidades e competências nas relações das ideias. 

                  Tendo em vista a importância de estabelecer estratégias pedagógicas que 

favoreçam a construção do conhecimento de forma crítica, consciente e reflexiva, 

consideramos fundamental relacionar a Física com outras áreas do conhecimento. Dessa 

forma, para favorecer a interdisciplinaridade, sugerimos abaixo uma relação de temáticas de 

diferentes áreas do conhecimento, que podem ser relacionadas à mídia aqui abordada:  

 Relação com a Matemática: equações e funções do primeiro e segundo graus, 

gráficos, tabelas, distância entre dois pontos, ângulos, teorema de Pitágoras, 

sistemas de coordenadas.  

 Relação com a Biologia: movimento de organismos e de sistemas, efeitos da 

aceleração sobre o corpo humano, considerações cinemáticas relacionadas à 

prática esportiva.  

 Relação com a História: uso e desenvolvimento da balística ao longo da 

história armas de lançamento utilizadas na segunda guerra mundial, mísseis 

intercontinentais.  

 Relação com as Artes: cinema dança e simulações de movimento. 
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                  Em seguida são apresentadas algumas sugestões de atividades onde percebemos a 

aplicação da cinemática no cotidiano. 

                 1ª Para analisarmos a influência da resistência do ar nos movimentos ao nosso 

redor, podemos fazer provocações, a exemplo das seguintes: 

-  “O que cai primeiro, uma borracha ou uma folha de papel, quando são liberados da mesma 

altura?”. O fenômeno pode ser respondido amassando bastante a folha de papel e, em seguida, 

soltá-la de uma mesma altura e no mesmo instante da borracha. Como as duas devem cair 

praticamente ao mesmo tempo, podemos perguntar: Por que caíram ao mesmo tempo? Seria 

possível se a folha não fosse amassada?  

                 2ª Com um mapa da cidade, podemos pedir para os alunos identificarem a 

localização da escola, das suas respectivas residências, dos locais que costumam ir, etc. No 

segundo momento, cada aluno deverá traçar no mapa a trajetória que percorreu para chegar à 

escola. Podemos questionar a turma perguntando: Esse é o caminho mais curto? Outras 

atividades com o mapa podem ser criadas de acordo com a realidade da comunidade na qual 

pertencem os alunos, no sentido de trabalhar elementos fundamentais da cinemática, como 

trajetória, referencial, deslocamento e distância percorrida.   

                 3ª Trabalhar com um jogo de corrida utilizando videogame. Durante a atividade, 

surgirão oportunidades para chamarmos atenção dos alunos para uma série de conceitos 

físicos pertinentes à cinemática, como os citados abaixo: 

a) Trajetória: representamos pelo “desenho” da pista.  

b) Espaço ou posição ocupada: indicamos pela localização do carro no mapa da pista.  

c) Partícula: Podemos ilustrar este conceito pela imagem do carro (normalmente representada 

por um “pontinho”) no mapa da pista.   

d) Velocidade média: podemos calcular dividindo a distância percorrida em uma volta                 

(o “comprimento” da pista é indicado geralmente momentos antes da corrida) pelo tempo 

gasto na mesma (indicado normalmente na tela durante a corrida). 

e) Aceleração e velocidade: A disputa ocorrerá entre carros distintos, portanto devem possuir 

acelerações diferentes. Além disso, existe uma velocidade limite (velocidade máxima) que 

varia de um carro para outro. Dessa forma, os conceitos de aceleração e velocidade podem ser  

maturados, principalmente quando as diferenças entre os resultados mesmos forem 

acentuadas. 
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                  As aplicações sugeridas buscam problematizar o conteúdo e compor estratégias 

pedagógicas, a fim de provocar nos alunos a percepção de forma autônoma e crítica, aos 

aspectos gerais da Física em situações que remetam ao cotidiano, ou seja, experiências que 

dialoguem com os princípios físicos. Podemos Alencar algumas questões que nos permitem 

uma reflexão e discussão. 

1. Existem objetos realmente parados (em repouso absoluto) no universo?  

2. Dentro de um elevador em queda livre (o cabo foi partido): o que aconteceria se 

abandonássemos uma bola de chumbo da mão?  

3. Por que a corrente de água que sai de uma torneira se afunila enquanto cai? 

4. Já que a Terra está em movimento (ela percorre aproximadamente 30 quilômetros em 

apenas um segundo!), por que, quando jogamos um objeto verticalmente para cima, ele cai 

exatamente na nossa mão?  

 

3.3.  Interpretação de Gráficos de Cinemática 

                 Segundo Ives S. Araujo, Eliane A. Veit e Marco A. Moreira, no artigo Atividades 

de modelagem computacional no auxílio à interpretação de gráfico da cinemática uma das 

habilidades requeridas para a compreensão de conteúdos de Física é a construção e 

interpretação de gráficos. Seguem abaixo gráficos que foram abordados no exame nacional do 

ensino médio (ENEM), cujo objetivo, foi averiguar através de situações do cotidiano, as 

grandezas físicas tais como tempo, espaço, deslocamento, velocidade e aceleração.  

 

Figura 3.1- Mostra o desempenho típico de um corredor padrão em uma prova de 100 m rasos. 

 

Fonte - Exame Nacional do Ensino Médio. ( Enem 1998 ) 
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Figura 3.2 - Mostra o tempo gasto por um ônibus para fazer a rota durante o dia, conforme as condições do  

trânsito 

 

 Fonte - Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2003) 

 

                  Percebemos que nos gráficos existem grandes quantidades de informações que 

resumem situações problemas, entretanto ser capaz de extraí-las é uma habilidade de 

cientistas e professores, que poucas vezes são compreendidas pelos alunos. Propiciar 

condições para que os alunos aprendam a interpretar e utilizar é um desafio no ensino da 

cinemática. 

                  Entendemos que o uso de uma ferramenta computacional que pudesse descrever os 

processos dinamicamente, permitindo ao aluno interagir com o movimento dos corpos 

envolvidos ao mesmo tempo em que observa os gráficos, facilitaria a compreensão do evento. 

Outro aspecto importante a ser salientado é o da motivação para aprender proporcionada por 

este tipo de interação, além do interesse natural despertado pelo uso de computadores, a 

aplicação de atividades de modelagem, exerce uma influência positiva na predisposição do 

individuo para aprender física. 

                  No estudo do tema interpretação de gráficos de Cinemática, McDermott, 

Rosenquist e Van Zee, analisaram as narrativas feitas por um grupo de estudantes durante o 

processo de elaboração e analise dos gráficos e identificaram dez das principais dificuldades 

apresentadas por alunos ao trabalharem com gráficos em cinemática.  

                 Cinco destas dificuldades estão em relacionar os gráficos aos conceitos físicos: 

1º discriminar entre inclinação e altura. 

2º interpretar mudanças na altura e mudanças na inclinação. 

3º relacionar os tipos de gráficos a outros. 

4º relacionar a narração de um movimento com o gráfico que o descreve. 

5º interpretar a área sob o gráfico. 

                 Outras cinco dificuldades estão relacionadas em conectar os gráficos ao mundo 

real: 

6º representar movimento contínuo por uma linha contínua. 
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7º separar a forma de um gráfico da trajetória do movimento. 

8º representar velocidade negativa. 

9º representar aceleração constante. 

10º fazer distinção entre diferentes tipos de gráficos do movimento. 

                  Diante das dificuldades apresentadas, a cinemática representa para o estudante, na 

maioria das vezes, como a parte da mecânica mais difícil, em que é preciso decorar fórmulas 

cuja origem e finalidade são desconhecidas. Segundo Araujo (2002) a introdução de 

modelagem no processo ensino aprendizagem tende a desmitificar esta imagem da 

Cinemática, possibilitando uma melhor compreensão do seu conteúdo e contribuindo para o 

desenvolvimento cognitivo em geral, pois a modelagem facilita a construção de relações e 

significados, favorecendo a aprendizagem construtivista. 

                  Uma das mais importantes características dos programas de modelagem é a 

possibilidade de construir múltiplas representações de uma mesma situação. De certo modo, 

compreender um modelo e o respectivo fenômeno é ser capaz de construir múltiplas 

representações e “navegar”, entre uma e outra.  

                  Para o desenvolvimento da pesquisa, escolhemos o software Modellus (Teodoro, 

Vieira e Clérigo, 1997), visto que o mesmo possui uma interface gráfica intuitiva, o que vem a 

facilitar a interação dos estudantes com modelos em tempo real e a análise de múltiplas 

representações, favorecendo a construção de gráficos, tabelas e animações. 

                  O objetivo é que após a sessão de modelagem a aluno consiga compreender o 

comportamento dos gráficos abordados no estudo da cinemática, conforme abordamos na 

tabela:  

Tabela 02 - Objetivos do teste TUG-K de compreensão de gráficos de Cinemática. 

                                                      Fonte - Adaptado de Beichner 

  Dado                              O estudante deverá 

1)  Gráfico da posição versus tempo 

 

      Determinar a velocidade 

2) Gráfico velocidade versus tempo       Determinar a aceleração 

3) Gráfico velocidade versus tempo       Determinar o deslocamento 

4) Gráfico da aceleração versus tempo       Determinar a variação na velocidade 

5) Gráfico da Cinemática       Selecionar outro gráfico correspondente 

 

6) Gráfico da Cinemática       Selecionar a descrição textual adequada 

7) Descrição textual do movimento       Selecionar o gráfico correspondente 
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                  Essas questões levam a perceber a possibilidade de uma postura diferente no 

processo de ensino e aprendizagem, tomando como premissa o fato de aliar o uso de software 

educativo para favorecer a modelagem matemática, atrelando-se a concepção  de estratégias 

pedagógicas facilitadoras da construção cooperativa do conhecimento (SANTOS & 

ALMEIDA, 2006). 

 

3.4 - Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) 

                 A presença do conhecimento de Física na escola ganhou um novo sentido a partir 

das diretrizes apresentadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

PCNEM (1999). Trata-se de construir uma visão da Física que esteja voltada para a formação 

de um cidadão contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos para compreender, 

intervir e participar na realidade. Nesse sentido, mesmo os jovens que, após a conclusão do 

ensino médio não venham a ter mais qualquer contato escolar com o conhecimento em Física, 

em outras instâncias profissionais ou universitárias, ainda assim terão adquirido a formação 

necessária para compreender e participar do mundo em que vivem. 

                 Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM (BRASIL, 

1999) foram apresentados em 1996 para provocar mudanças no ensino. Estes apresentam 

diretrizes comuns para elaboração do currículo da educação básica dos Estados e Municípios 

brasileiros. Para os PCNEM (1999), as mudanças sociais em direção a uma sociedade da 

informação cada vez mais globalizada têm exigido que “[...] a educação se volte para o 

desenvolvimento das capacidades de comunicação, de resolver problemas, de tomar decisões, 

de fazer inferências, de criar, de aperfeiçoar conhecimentos e valores, de trabalhar 

cooperativamente” (BRASIL, 1999, p.31). 

                 Os Parâmetros Curriculares Nacionais surgiram com o objetivo de tentar minimizar 

as disparidades entre as escolas do Brasil através de propostas, apoiadas na LDB (lei federal 

9394/96), de como se trabalhar as disciplinas através das áreas de conhecimento e utilizando a 

interdisciplinaridade. 

                 A Física deve apresentar-se, portanto, como um conjunto de competências 

específicas que permitam perceber e lidar com os fenômenos naturais e tecnológicos, 

presentes tanto no cotidiano mais imediato quanto na compreensão do universo distante, a 

partir de princípios, leis e modelos por ela construídos. Isso implica, também, na introdução à 

linguagem própria da física, que faz uso de conceitos e terminologia bem definidos, além de 

suas formas de expressão, que envolvem, muitas vezes, tabelas, gráficos ou relações 

matemáticas. Ao mesmo tempo, a física deve vir a ser reconhecida como um processo cuja 
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construção ocorreu ao longo da história da humanidade, impregnada de contribuições 

culturais, econômicas e sociais, que vem resultando no desenvolvimento de diferentes 

tecnologias e, por sua vez, por elas impulsionado. 

                 No entanto, as competências para lidar com o mundo Físico não têm qualquer 

significado quando trabalhadas de forma isolada. Competências em Física para a vida se 

constroem em um presente contextualizado, em articulação com competências de outras áreas, 

impregnadas de outros conhecimentos. Elas passam a ganhar sentido somente quando 

colocadas lado a lado, e de forma integrada, com as demais competências desejadas para a 

realidade desses jovens. Em outras palavras, a realidade educacional e os projetos 

pedagógicos das escolas, que expressam os objetivos formativos mais amplos a serem 

alcançados, é que devem direcionar o trabalho de construção do conhecimento Físico a ser 

empreendido. O vasto conhecimento de Física, acumulado ao longo da história da 

humanidade, não pode estar todo presente na escola média. Será necessário sempre fazer 

escolhas em relação ao que é mais importante ou fundamental, estabelecendo para isso 

referências apropriadas.  

 

3.4.1 - Habilidades e competências em física propostas pelos PCNEM 

                  Segundo os PCNEM (2002), a seleção destes conteúdos tem sido feita de forma 

compartimentalizada em conceitos centrais da Física, tornando-a assim uma reprodução dos 

índices dos livros didáticos, sem levar em consideração o sentido mais amplo da formação do 

estudante. Não se trata de mostrar ao estudante a Física para que ele seja informado da sua 

existência, mas para que ele possa se apropriar do conhecimento adquirido com a Física e usá-

lo como uma ferramenta a mais em suas formas de pensar e agir (PCN+, 2002). Sendo assim, 

pensando não em o que ensinar de Física, mas para que ensinar, estaremos formando o jovem 

capaz de lidar com situações reais como crises de energia, problemas ambientais, manuais de 

aparelhos, concepções de universo, exames médicos, notícias de jornal, e assim por diante.               

                  Percebemos que o conhecimento a ser aprendido em Física “não se reduz apenas a 

uma dimensão pragmática, de um saber fazer imediato, mas que deve ser concebido dentro de 

uma concepção humanista abrangente, tão abrangente quanto o perfil do cidadão que se quer 

ajudar a construir” (PCNEM, 2002, p.61). 

                 Pelo que foi dito no parágrafo anterior percebe-se que o problema principal para 

formar este cidadão é identificar quais competências devem ser desenvolvidas. Dentro desta 

perspectiva, cabe ao professor, segundo os PCNEM, identificar: 
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                 Condições específicas nas quais desenvolve seu trabalho, em função do perfil de 

sua escola e do projeto pedagógico em andamento, selecionar, priorizar, redefinir e organizar 

os objetivos em torno dos quais faz mais sentido trabalhar. É muito provável que uma escola 

da periferia de uma cidade grande tenha estabelecido prioridades formativas diferentes 

daquelas de uma escola central de uma cidade de pequeno porte. (PCNEM, 2002)                        

                  Com isso percebe-se que cabe a cada instituição de ensino definir suas metas com 

o intuito de buscar desenvolver nos seus alunos as competências desejadas para a 

compreensão da Física. Para permitir um trabalho integrado entre as áreas do conhecimento e 

facilitar a interdisciplinaridade, as competências propostas nos PCNEM (1999) e nos PCNEM 

(2002) são repassadas de forma a explicitar os vínculos entre estas áreas. 

                 Segundo estes documentos as competências gerais a serem desenvolvidas são: 

representação e comunicação, investigação e compreensão e contextualização sociocultural.                  

Quanto às habilidades e competências desejadas, encontram-se sintetizadas no quadro a 

seguir: 

Quadro 01- Competências e habilidades desenvolvidas em Física no Ensino Médio 

Competências                                           Habilidades 

 

 

 

 

 

 

Representação e 

Comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos 

físicos nos manuais de instalação dos aparelhos elétricos.  

• Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas 

gráficas para a expressão do saber físico.  

 Ser capaz de discriminar e traduzir as linguagens matemática e 

discursiva entre si.  

• Expressar-se corretamente utilizando a linguagem física 

adequada e elementos de sua representação simbólica.  

 Apresentar de forma clara e objetiva o conhecimento 

apreendido, através de tal linguagem.  
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   Investigação     

e  Compreensão  

 

• Conhecer e utilizar conceitos físicos. Relacionar grandezas, 

quantificar, identificar parâmetros relevantes. Compreender e 

utilizar leis e teorias físicas.  

• Compreender a Física presente no mundo vivencial e nos 

equipamentos e procedimentos tecnológicos. Descobrir o “como 

funciona” de aparelhos.  

• Construir e investigar situações-problema, identificar a situação 

física, utilizar modelos físicos, generalizar de uma a outra 

situação, prever, avaliar, analisar previsões.  

 

 

 

 

     

Contextualização 

Sociocultural  

 

• Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos de 

sua história e relações com o contexto cultural, social, político e 

econômico.  

• Reconhecer o papel da Física no sistema produtivo, 

compreendendo a evolução dos meios tecnológicos e sua relação 

dinâmica com a evolução do conhecimento científico.  

• Dimensionar a capacidade crescente do homem propiciada pela 

tecnologia.  

• Estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras formas 

de expressão da cultura humana.  

• Ser capaz de emitir juízos de valor em relação a situações sociais 

que envolvam aspectos físicos e/ou tecnológicos relevantes.  

 

 

Fonte - Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM, 1999) 

 

                 Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio – PCNEM (BRASIL, 

1999) procuram dar ênfase ao processo de transformação do ensino, apresentando propostas e 

caminhos para o processo de ensino e aprendizagem do país. 

                  As abordagens dos conceitos e dos conteúdos de Física devem ser coerentes com a 

visão atualizada e que contemplem avanços tanto na compreensão dos fenômenos naturais 

quanto nas concepções da Física como ciência, sua historicidade e suas implicações sociais.    

                 Para tanto, a busca sistemática e continua de novas metodologias e de novas e 

diversificadas fontes de informação são essenciais na construção do conhecimento físico. 
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3.5 - As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM)  

                  As Orientações Curriculares para o Ensino Médio - OCEM (BRASIL, 2006) foram 

elaboradas com o objetivo de contribuir com a prática docente. Nesse documento, encontram-

se diretrizes para as escolas conduzirem as suas práticas de acordo com a realidade do aluno e 

que priorize o trabalho coletivo (BRASIL, 2006). O documento (BRASIL, 2006) apresenta 

um conjunto de reflexões para conduzir as mudanças no processo de ensino, que dá ênfase a 

três aspectos: a escolha de conteúdos; a forma de trabalhar os conteúdos; o projeto 

pedagógico e a organização curricular.  

                 Nesse caso, para que aconteçam as mudanças desejadas, propõe uma nova 

organização curricular, que prioriza a reconstrução dos procedimentos utilizados para 

conduzir a produção do conhecimento.  

                 Dessa forma, oferece alternativas didático-pedagógicas que conduz a uma melhor 

organização do trabalho pedagógico, através da estruturação do currículo no Ensino Médio 

(BRASIL, 2006).  

                 Os critérios que orientam a ação pedagógica deixam, portanto, de tomar como 

referência primeira “o quê ensinar de Física”, passando a centrar-se sobre o “para que ensinar 

Física”, explicitando a preocupação em atribuir ao conhecimento um significado no momento 

mesmo de seu aprendizado. Quando “o quê ensinar” é definido pela lógica da Física, corre-se 

o risco de apresentar algo abstrato e distante da realidade, quase sempre supondo 

implicitamente que se esteja preparando o jovem para uma etapa posterior: assim, a 

cinemática, por exemplo, é indispensável para a compreensão da dinâmica, da mesma forma 

que a eletrostática é para o eletromagnetismo.  

                  Ao contrário, quando se toma como referência o “para que” ensinar Física, supõe-

se que se esteja preparando o jovem para ser capaz de lidar com situações reais, crises de 

energia, problemas ambientais, manuais de aparelhos, concepções de universo, exames 

médicos, notícias de jornal, e assim por diante. 

                  O conjunto das ideias aqui apresentadas procurou explicitar algumas das 

dimensões a serem consideradas na reformulação das práticas e objetivos formativos do 

ensino de Física no ensino médio. Deve ser considerado, no entanto, apenas como o ponto de 

partida para uma discussão hoje imprescindível e urgente. 

                  É necessário que seja dada uma atenção toda especial para a articulação entre as 

competências, conhecimentos e estratégias a serem propostos e desenvolvidos. Essa, com 

certeza, é uma articulação que demanda atenção e discussão, para que gradualmente possam 
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ser identificados os fatores que integrem esses vários aspectos, concretizando novas práticas 

de sala de aula.  

                  Discussão, reflexão, troca de experiências e vivências são as tarefas de sempre, 

mas prioritárias no momento. E embora a questão educacional tenha sempre se revelada como 

altamente complexa, a garantia de sucesso para a empreitada é nunca perder de vista o 

objetivo último da cidadania desejada, uma cidadania consciente, atuante e solidária. 

 

Figura 3.3 - Mapa conceitual abordando a síntese dos conceitos relevantes à aprendizagem de Física no ensino 

Médio 

 

Fonte - Construído com o Software Cmap Tools. 

 

                 O mapa conceitual apresentado na figura 3.3 apresenta os conceitos relevantes à 

aprendizagem de Física, no desenvolvimento de competências e habilidades que permita ao 

aluno ter acesso ao conhecimento físico, aprendê-lo e aplicá-lo no dia a dia. 

                  No capítulo quatro apresentamos os procedimentos metodológicos e de 

investigação, ilustrados no mapa conceitual da figura 04 abaixo. 
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4 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E DE INVESTIGAÇÃO 

 

                    Nesta etapa da dissertação, descrevemos a metodologia e as explicações 

detalhadas das ações que ajudaram a classificar a pesquisa em discussão, apresentando o 

contexto onde ela ocorreu, os procedimentos e os instrumentos usados para a coleta de dados 

e análise de resultados, em suma, tudo aquilo que foi utilizado para a realização e aplicação da 

pesquisa. O mapa conceitual apresentado na figura 04 apresenta os temas relevantes aos 

procedimentos metodológicos e de investigação.  

Figura 04 - Mapa Conceitual de apresentação do Terceiro Capítulo. 

 

 

                                                                                          

Fonte - Construído com o Software Cmap Tools. 

 

4.1 - Classificação da Pesquisa 

                  Segundo Gil (2007, p. 42), a pesquisa tem um caráter pragmático, é “um processo 

formal e sistemático de desenvolvimento do método científico”. Para Lakatos (2005, p.157), 

“pesquisa é um processo reflexivo, sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir 

fatos novos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento”. O interesse  

fundamental é descobrir respostas para problemas mediante o emprego de procedimentos 

científicos. 

                  Ludke e André apud Magalhães (2009) consideram que, para haver pesquisa, é 

preciso o embate entre os dados, as evidências, as informações coletadas sobre determinado 

assunto e o conhecimento acumulado sobre o mesmo.                                                   
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                  Não há hegemonia entre os autores no processo de conceituação das categorias dos 

diversos tipos de classificação de pesquisas científicas. Pelo exposto, podemos entender a 

diversidade de sentidos relacionados à pesquisa, visto que a mesma faz parte de um processo 

reflexivo e sistemático que possibilita a descoberta de novos fenômenos, a construção do 

conhecimento, à validação de processos e pode ser realizada em todas as áreas do 

conhecimento. 

                 Nos aspectos de classificação da presente pesquisa, optamos por adotar algumas 

categorias consideradas adequadas às suas peculiaridades de modo a poder mapeá-la segundo 

níveis mais específicos (OKADA, 2008). 

                 Nesta dissertação é preciso ter claro como ocorreram efetivamente o processo da 

pesquisa e os aspectos metodológicos que foram seguidos. Os passos que seguimos foram 

adotados, visando à necessidade de interligar os dados, mostrar as evidências e as informações 

coletadas sobre determinado tema ou estágio da pesquisa e aprimorar o conhecimento 

adquirido e acumulado sobre a mesma.  

                 Atrelados aos pressupostos anteriores, as formas clássicas de classificação da 

pesquisa, segundo Gil (2007), são estabelecidas quanto à natureza, quanto à abordagem do 

problema, quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos técnicos. 

 

4.1.1 - Do ponto de vista de sua natureza 

                  Segundo Gil (2007), quanto a sua finalidade, a pesquisa pode ser classificada 

como básica ou aplicada. A pesquisa básica ou pura envolve interesses gerais e não visa à 

aplicabilidade imediata do conhecimento produzido. Preocupa-se em desenvolver o 

conhecimento pelo fato de evoluí-lo cientificamente desvendando fenômenos, podendo ser 

usada na modelagem de problemas teóricos e realização de ensaios sem fins imediatos. 

                 A pesquisa aplicada se destina a aplicar leis, teorias e modelos, na solução de 

problemas que exigem ação e/ou diagnóstico de uma realidade, dirigidos à solução de 

problemas específicos envolvendo verdades e interesses locais.  

                 O presente trabalho é classificado como pesquisa aplicada, pois objetiva propor 

uma metodologia, utilizando recursos de modelagem computacional e sessões didáticas 

aplicadas à teoria em sala, contribuindo para o desenvolvimento da aprendizagem 

significativa, no estudo da cinemática.  

4.1.2 - Do ponto de vista da forma de abordagem do problema 

        Segundo Gil (2007), existem dois grandes grupos nesta modalidade: a pesquisa 

quantitativa e a qualitativa. 
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        A pesquisa quantitativa é aquela que trabalha com dados mensuráveis, ou seja, 

dados que podem ser medidos, quantificados. Utiliza-se a coleta e a análise dos mesmos para 

responder às questões de pesquisa e testar as hipóteses estabelecidas previamente, traduzindo 

opiniões e informações em números para classificá-las e analisá-las através do uso de recursos 

e técnicas estatísticas. 

                 A investigação do tipo quantitativo debruça-se necessariamente sobre 

manifestações de fatos observáveis e mensuráveis (COELHO, CUNHA & MARTINS, 2008). 

Visa refletir sobre as variáveis, tão objetivamente quanto possível, representando-as por 

números ou quantidades (TUCKMAN, 2000). A observação pode ser efetuada recorrendo às 

anotações, às entrevistas, aos questionários ou a experimentação (COELHO, CUNHA, & 

MARTINS, 2008). 

                 A investigação qualitativa é uma pesquisa baseada na compreensão e descrição dos 

fenômenos globalmente considerados. Há uma relação dinâmica entre o mundo real e o 

sujeito, prestigiando o tratamento interpretativo, não requer o uso de métodos e técnicas 

estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador é o 

instrumento-chave.  

        O enfoque qualitativo, em geral, é utilizado, sobretudo, para descobrir e refinar as 

questões de pesquisa. Às vezes, mas não necessariamente, hipóteses são comprovadas, e tem 

como propósito “reconstruir” a realidade, tal como observada. 

                 Para Borba (2006, apud MAGALHÃES, 2009), a pesquisa qualitativa fornece 

informações descritivas essenciais para prover significados às ações desenvolvidas na 

pesquisa. 

                 Nesse sentido, a presente pesquisa caracteriza-se preponderantemente como sendo 

uma pesquisa qualitativa, pois ela envolve uma observação e interpretação de fenômenos e 

atribuições de significados, associados ao uso da modelagem através do software Modellus 

como ação pedagógica no ensino para promover a aprendizagem da cinemática. 

                 Ressaltamos que o processo de ensino aprendizagem e a construção de conceitos 

ocorreram de forma colaborativa por parte dos alunos e do professor pesquisador, durante 

todo o processo de formação, norteando as discussões presencias no ambiente informatizado, 

enfatizando a aceitação por parte dos alunos da “nova” proposta de ensino-aprendizagem que 

estava sendo trabalhada. 
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4.1.3 - Do ponto de vista dos objetivos 

                  Segundo Gil (2007), quanto aos objetivos à pesquisa pode ser classificada em: 

descritiva, explicativa e exploratória. Na pesquisa descritiva o objetivo essencial é a descrição 

das características de determinados fenômenos, estabelecendo relações entre as diversas 

variáveis envolvidas. A pesquisa explicativa procura identificar os fatores que determinam ou 

que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. A pesquisa exploratória preocupa-se em 

proporcionar uma maior familiaridade com o problema. 

                  Nesse sentido, a presente pesquisa caracteriza-se como sendo exploratória, pois 

visa analisar a mudança de postura nas diferentes situações que levam ao entendimento de 

como está se dando o processo de aprendizagem e a mudança na visão pedagógica que foi 

despertada na turma. Além de envolver, como técnica de coleta de dados, a utilização de 

sessões de modelagens matemática na construção de gráficos, tabelas e animações, 

proporciona a interação colaborativa de alunos e professor pesquisador, utilizando o software 

Modellus como ferramenta pedagógica para facilitar a aprendizagem da Cinemática. 

 

4.1.4 - Do ponto de vista dos procedimentos técnicos 

                  Em relação aos procedimentos técnicos, uma pesquisa pode ser caracterizada como 

sendo pesquisa bibliográfica, documental, experimental, de levantamento, de estudo de casos, 

de pesquisa-ação e de participante. Tais pesquisas serão definidas a seguir, segundo a visão de 

Gil (2007), Silva e Menezes (2001). 

 Pesquisa bibliográfica: caracteriza-se como pesquisa bibliográfica aquela que é 

elaborada a partir de materiais que já foram publicados anteriormente. Materiais 

esses como principalmente livros, revistas, artigos e materiais disponibilizados na 

internet. 

 Pesquisa documental: caracteriza-se na utilização de materiais que ainda não 

foram tratados analiticamente, ou seja, o pesquisador debruça-se sobre fontes 

primárias de documentos escritos ou não. A pesquisa documental, de acordo com 

Gil (2007), tem grande semelhança com a pesquisa bibliográfica, diferindo na 

natureza das fontes.  

Na Pesquisa bibliográfica o pesquisador lança mão de diversas fontes, enquanto que 

na pesquisa documental ele utiliza-se: de materiais que não recebem um tratamento 

analítico. (GIL, 2007, p. 45) 

 Pesquisa experimental: é quando se determina um objeto de estudo. Para sua 

realização, selecionam-se as variáveis que seriam capazes de influenciá-la, 
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definem-se as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável 

produz no objeto. 

 Levantamento: é a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja 

conhecer.  

 Estudo de campo: é um tipo de pesquisa que procura aprofundar uma realidade 

específica por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e das 

entrevistas com informantes para captar as explicações e interpretações do que 

ocorre naquela realidade. 

 Estudo de caso: é quando envolve um estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita um amplo e detalhado conhecimento. 

 Pesquisa-ação: é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou 

com a resolução de um problema coletivo no qual os pesquisadores e participantes 

representativos da situação estão envolvidos de modo cooperativo ou 

participativo. Visa atingir certos objetivos como: melhorar o aproveitamento de 

estudantes nas escolas, baixar as taxas de reincidência entre criminosos , etc. 

 Pesquisa participante: Pesquisa participante é um processo de pesquisa em que as 

pessoas pesquisadas fazem parte da análise de sua própria realidade, com a 

finalidade de gerar uma transformação social em benefício da comunidade. É uma 

tarefa de pesquisa, de educação e de orientação para a ação. 

                 Gil (2007) preconiza que a pesquisa-ação se desenvolve através da participação ou         

do envolvimento cooperativo do pesquisador e dos participantes representativos da situação 

ou do problema. 

A pesquisa-ação é concebida quando a pesquisa é realizada em estreita associação 

com uma ação ou com o problema coletivo. Os pesquisadores e participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo 

ou participativo (GIL 1991, p. 47).  

 

                  Durante o desenvolvimento das etapas do processo de formação dos alunos, o 

professor pesquisador se fez presente, desempenhando um papel de mediador e motivador, 

norteando a resolução dos problemas propostos. Nesta pesquisa, tanto o professor pesquisador 

quanto os alunos participantes foram fundamentais na construção dos novos conhecimentos, 

interagindo de forma colaborativa, reconstruindo e ressignificando os procedimentos de forma 

adequada. Tais características classificam a pesquisa como sendo uma pesquisa-ação, com 

traços de pesquisa-participante, pois, segundo Gil (2007), a pesquisa participante ocorre 

quando a mesma se desenvolve a partir da interação entre os pesquisadores e membros das 

situações investigadas.   
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                  Apresentamos a seguir o mapa conceitual que representa o resumo da classificação 

da pesquisa segundo a visão de Gil (2007). 

Figura 4.1 -  Mapa conceitual representando a classificação da Pesquisa, Gil 2007. 

 

Fonte - Construído com o Software Cmap Tools. 
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4.2 - Contextos da pesquisa e Caracterização do ambiente 

                 Nesta pesquisa, abordaremos o uso do software Modellus como ferramenta 

pedagógica no ensino da cinemática e atividades laboratoriais para facilitar a aprendizagem 

significativa, tendo como referencial teórico David Ausubel, promovendo, junto aos alunos, a 

construção de conhecimentos, abordando técnicas de aprendizagem significativa e 

colaborativa. 

                 A prática pedagógica da pesquisa foi desenvolvida na escola de ensino médio da 

rede pública do município de Cascavel-Ceará. A escola possui 01 laboratório de informática, 

denominado Lei, com 23 computadores, conectados à rede mundial de computadores e dois 

professores nele trabalhando durante os turnos manhã, tarde e noite, com carga horária total 

de 300 horas aula. 

                 Para compor a pesquisa foram selecionados 20 alunos de terceiro ano do ensino 

médio, nos turnos manhã e tarde, onze meninos e nove meninas, que participaram das sessões 

didáticas e da prática pedagógica, realizada no laboratório de informática durante o contra 

turno.     

                 Utilizamos o computador como recurso pedagógico no ensino de Física, através de 

sessões didáticas realizadas no laboratório de informática, usando o software Modellus. A 

carga horária da prática pedagógica da pesquisa, planejada e executada foi de 32(h/a) horas 

aulas distribuídas durante as duas fases da pesquisa de campo. Nas sessões didáticas, foram 

disponibilizadas 06 h/a para aplicação de questionários, pós e pré - testes, 12 h/a foram 

utilizadas para realização das sessões didáticas de aulas teóricas, 08 h/a para aplicação 

pedagógica do software Modellus e, 06 h/a para interação colaborativa de atividades em 

grupo com o uso do Modellus e a interação com o uso de mapas conceituais no estudo da 

Cinemática. 

 

4.3 - Fases de Desenvolvimento da Pesquisa de Campo 

 

                 Apresentaremos as fases do desenvolvimento da pesquisa de campo quanto à 

construção do plano de pesquisa e das sessões didáticas, os procedimentos didáticos 

realizados em sala de aula e os procedimentos didáticos realizados no laboratório de 

informática. Numa abordagem preliminar, junto ao leitor, apresentamos na Figura 4.2, uma 

síntese, por meio do mapa conceitual, e em seguida a descrição sucinta de cada fase. 
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Figura 4.2 -  Mapa conceitual de apresentação das fases do desenvolvimento da Pesquisa de campo. 

 

Fonte - Construído com o Software Cmap Tools. 

 

4.3.1 - Plano de pesquisa e das sessões didáticas 

                 Construímos um plano para realização da prática pedagógica da pesquisa a ser 

aplicada nas aulas, incentivando um processo de aprendizagem colaborativa dos alunos 

participantes da pesquisa, mediada pelo professor pesquisador e estabelecemos o conteúdo de 

cinemática, especificando os conceitos básicos da mesma e os movimentos uniforme e 

uniformemente variado. 

                  Nesta fase, determinamos, também, as estratégias pedagógicas que foram 

utilizadas nas sessões didáticas e a seleção do software educativo. Em síntese, elaboramos e 

aplicamos questionários e pré-testes (Apêndices A e F), com intuito de diagnosticar os 

conhecimentos prévios dos alunos, e o perfil dos participantes, bem como informações sobre a 

utilização dos recursos pedagógicos utilizados pelos alunos. 

                  Inicialmente, foram convidados todos os alunos, dos terceiros anos do ensino 

médio, que quisessem trabalhar com problemas de Cinemática, usando o computador como 

ferramenta pedagógica. Após o levantamento, selecionamos vinte alunos que estudavam nos 

turnos manhã e tarde. A primeira aula estava prevista para o dia 21 de março de 2013. Como 

as sessões didáticas eram no contra turno das aulas, formamos uma turma composta por doze 

alunos que estudavam no horário matutino e oito alunos que estudavam no horário vespertino. 

A proposta consistia na realização de dois encontros semanais, nas terças e quintas-feiras, 

organizados em duas fases e distribuídos em 16 aulas. A primeira fase da investigação foi 

planejada para dez aulas, nas quais seriam trabalhadas duas aulas geminadas (2 h/a) a cada 

encontro,totalizando uma carga horária total de 20 aulas, de 60 minutos cada (20 horas/aulas).  
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                 Durante a segunda fase da pesquisa, foram desenvolvidos conjuntos de atividades 

de simulação e modelagem computacional (apêndice D), envolvendo os movimentos 

uniforme  (MRU) e uniformemente variado ( MRUV), distribuídos em seis aulas com duração 

media de 1h e 60 minutos cada, totalizando 12 horas aula. Formamos grupos e realizamos a 

pesquisa de campo, na qual os alunos trabalharam colaborativamente em dupla no laboratório 

de informática. Foi feita a apresentação do software, utilizando o Power Point, mostrando a 

relevância para o processo de ensino aprendizagem da cinemática, por intermédio de 

exemplos construídos com modelos matemáticos que foram interagidos com gráficos e 

animações auxiliados pelo software Modellus. 

                 A seguir, apresentamos um mapa conceitual para sintetizar os procedimentos 

didáticos utilizados nas fases da pesquisa de campo.    

  

Figura 4.3 - Mapa conceitual apresentando a síntese do  procedimento didático da pesquisa de campo. 

 

Fonte - Construído com o Software Cmap Tools. 

  

                 No próximo tópico apresentaremos, detalhadamente, os procedimentos didáticos 

utilizados durante as dez aulas realizadas na primeira fase da pesquisa. 
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4.3.2 - Procedimento Didático na Sala de Aula 

 

                  A primeira fase da pesquisa de campo ficou caracterizada, pela construção do 

roteiro da pesquisa, que foi elaborado de forma colaborativa pelo professor pesquisador e por 

alunos participantes, as estratégias que nortearam a presente pesquisa, foram estabelecidas por 

métodos e conteúdos que seriam trabalhados nas sessões didáticas.  

                 Iniciamos a primeira aula entregando e apresentado, de forma sistemática, o 

manual de aprendizagem com todo o roteiro da pesquisa de campo pré-estabelecido, assim 

como a distribuição da carga horária e dos dias dos encontros pedagógicos. Após a 

apresentação do roteiro de estudos, realizamos um pré-teste (Apêndice A), cujo objetivo foi 

averiguar os conhecimentos prévios de cinemática, existentes na estrutura cognitiva dos 

alunos, a fim de avaliarmos os conhecimentos básicos e as situações de aprendizagem 

relacionadas a problemas que contextualizam a cinemática escalar.   

 

Figura 4.4 - Apresentação do programa estabelecido na primeira fase da pesquisa, referente à primeira aula. 

 

                Em seguida foi aplicado um questionário (Apêndice F) para os alunos, objetivando 

conhecer melhor o contexto da pesquisa e o perfil social no qual estão inseridos.  

 

Figura 4.5 - Representa a aplicação do pré-teste (Apêndice A) e do questionário 1, para reconhecer e avaliar o 

perfil dos alunos participantes da pesquisa de campo, referente a primeira aula da fase 1 da pesquisa.     

(Apêndice F). 
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                  No inicio das atividades, verificamos que os alunos não lembravam, ou não 

conheciam os conceitos básicos da cinemática, fato constatado na sondagem inicial            

(pré-teste). 

                  Na segunda aula, organizamos e apresentamos as noções básicas da cinemática, 

conforme consta no manual de aprendizagem, (Apêndice B). 

 

Figura 4.6 - Apresentação dos conceitos básicos de cinemática, referente à segunda aula da fase 1 da pesquisa. 

        

        

                  Percebemos, durante as aulas expositivas, de caráter introdutório, que, ao 

apresentarmos as noções básicas da cinemática e suas principais características e aplicações, 

fórmulas e gráficos relacionados ao movimento uniforme (MU) e uniformemente variado 

(MRUV), os alunos demonstraram dificuldades, apesar de todos terem estudado o conteúdo 

de cinemática no 1° ano do ensino médio. Segundo a teoria da aprendizagem significativa de 

Ausubel, recomenda-se o uso de organizadores prévios, como ideia âncora para uma nova 

aprendizagem e para o desenvolvimento dos conceitos e subsunçores e dessa forma facilitar a 

aprendizagem.  

                  Durante a terceira e a quarta aulas, realizamos simulações gráficas, para cada tipo 

de movimento, construímos tabelas a fim de identificarmos o nível de maturação diante das 

atividades propostas no manual de aprendizagem para as aulas de cinemática (Apêndice B), 

em seguida os alunos apresentaram colaborativamente as fórmulas, identificando cada 

grandeza física diante das atividades, finalizando com apresentação das questões no quadro  

com a mediação do professor pesquisador. 
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Figura 4.7 - Discussão e apresentação colaborativa das atividades propostas no manual de aprendizagem, 

referentes a terceira e quarta aula da fase 1 da pesquisa de campo. (Apêndice B ) 

         

                                                                                                                                                                             

                     Durante essa atividade, ressaltamos a importância das mediações feitas pelo 

professor pesquisador, auxiliando os alunos na construção de gráficos e tabelas. Nesse 

processo, um aluno que detinha o domínio de um conceito, interagiu com os demais, 

reelaborando, ressignificando e construindo colaborativamente o conhecimento (ALMEIDA, 

2000b).                

                 Na quinta e sexta aulas, apresentamos a ideia de hierarquização dos conceitos por 

grau de relevância. Nessa fase da pesquisa, trabalhamos com os mapas conceituais, com os 

quais os alunos,  organizados em grupo, sentiram-se estimulados a construir mapas 

conceituais para representar os movimentos uniforme e uniformemente variados, e 

desenvolver a capacidade de análise, síntese, organização e estruturação de ideias sobre a 

construção de conceitos, abordando o tema de estudo enfocando (NOVAK, 2010). Nesse 

momento, os alunos reuniram-se em grupos e começaram a listar palavras-chave para 

construir um conceito para MRU e MRUV, utilizando mapas conceituais.   

 

Figura 4.8 - Interação colaborativa entre os alunos participantes da pesquisa na construção dos mapas 

conceituais, referente à sexta aula da fase 1 da pesquisa de campo. 
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                 Os processos de diferenciação progressiva e reconciliação integrativa dos conceitos 

ocorreram também durante essa fase complementar denominada colaborativa, a qual foi 

caracterizada por leituras e discussões colaborativas realizadas pelos participantes da prática 

pedagógica da pesquisa. 

                 Progressivamente, o contato com os mapas suscitou, nos alunos, o 

desencadeamento de uma discussão, de maneira que eles iam estabelecendo inter-relações 

entre os conteúdos. 

                Na sétima e oitava aulas, após a construção de alguns esquemas de mapas, foram 

realizadas discussões e alterações nos esquemas iniciais dos mesmos, os alunos socializaram 

seus mapas conceituais com outros grupos e com o professor-pesquisador.  

 

Figura 4.9 - Representa a socialização em grupo dos mapas conceituais caracterizando a cinemática, referente à 

oitava aula da fase 1 da pesquisa de campo.  
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                 Neste momento, foi sugerido aos grupos que realizassem novas modificações em 

seus mapas conceituais, à medida que fossem desenvolvidas as sessões didáticas, 

estabelecendo critérios de definição que ajudassem a conceituar e caracterizar os movimentos 

uniforme e uniformemente variado. Desta forma, progressivamente, os alunos estabeleceram 

processos personalizados de navegação nos mapas e maturaram estágios de análise e síntese 

conceituais, favorecendo o desenvolvimento da aprendizagem significativa. 

                 O mapa conceitual permitiu ao professor-pesquisador diagnosticar as dificuldades 

de aprendizagem de cada aluno, a partir dos conceitos apresentados durante a interação 

presencial, possibilitando novas situações de aprendizagem na perspectiva do trabalho 

colaborativo (MOREIRA, 2006). 

                  Ilustramos, na figura 4.10, um mapa conceitual criado pelo primeiro grupo de 

alunos, após uma discussão colaborativa, para representar suas ideias e conceitos sobre MRU 

e MRUV. 

Figura 4.10 - Mapa conceitual caracterizando as ideias e conceitos da cinemática escalar, referentes aos 

movimentos MRU e MRUV. 

 

 

Fonte - Construído com o Software Cmap Tools. 

 

                 Durante a nona aula, realizamos uma discussão, sobre as abordagens teóricas e 

finalizamos com resoluções de questões do manual de aprendizagem (Apêndice B), mediadas 

pelo professor pesquisador. Percebemos que os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem 
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situações contextualizadas para o estudo das disciplinas propostas estabelecendo mudanças 

significativas nos conteúdos a serem ministrados e nas metodologias a serem utilizadas.  

                 Desta forma, observamos que essas mudanças implicaram metas viabilizando 

caminhos, de maneira que o aluno adquiriu, de modo eficaz e eficiente, o conhecimento 

científico, aprendeu a trabalhar com métodos e processos da ciência, adquirindo um 

posicionamento crítico para poder estabelecer relações entre ciência, tecnologia e sociedade. 

                 Concluímos a primeira fase da pesquisa na décima aula com a aplicação de um pós 

– teste, constituído por dez questões divididas em objetivas e subjetivas (Apêndice C), cujo 

objetivo foi averiguar o nível de assimilação e desenvolvimento dos alunos durante as 

atividades realizadas.       

                 A figura 4.11, ilustra a aplicação do pós – teste no qual os alunos puderam testar e 

avaliar o grau de assimilação dos conteúdos de cinemática trabalhados no manual de 

aprendizagem durante as dez aulas. Para tanto, os conteúdos foram trabalhados 

colaborativamente com os alunos, objetivando passar por momentos de maturação e 

motivação no estudo da cinemática, favorecendo a construção dos conceitos, gráficos e 

tabelas, o que tornou os alunos capazes de resolver situações problemas. 

 

Figura 4.11- Representa a aplicação do pós – teste conceitual e exploratório de cinemática, a fim de avaliarmos o 

nível de assimilação dos conteúdos, referente às aulas que caracterizaram a primeira fase da pesquisa.    

(Apêndice C) 

 

 

                  Ressalvamos a fundamental importância estabelecida durante o desenvolvimento 

da pesquisa, no que diz respeito às ações didáticas de colaboração estabelecida entre os alunos 

e o professor pesquisador, respeitando os limites de cada um durante o desenvolvimento das 

sessões didáticas, estimulando os debates e as trocas de informações. 
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4.3.3 - Procedimento Didático no Laboratório de Informática 

                 Abordamos na presente pesquisa o uso pedagógico do computador, como 

ferramenta didática para auxiliar na prática e simulação de atividades desenvolvidas no 

laboratório de informática, com destaque para o favorecimento de interações dos alunos com 

representações de fenômenos ou conceitos, através de softwares educativos.                

                 A segunda fase da pesquisa caracterizou-se pelo conjunto de atividades de 

simulações e modelagens computacionais, desenvolvidas com o uso do software Modellus de 

forma colaborativa, favorecendo a construção do conhecimento (Apêndice D), envolvendo 

MRU e MRUV, distribuídas em seis aulas com duração media de 1h e 60 minutos cada, 

totalizando 12 horas aula.  

                 Dos vinte alunos participantes da pesquisa, formamos dez grupos de dois alunos 

para realização da pesquisa, cada dupla trabalhou colaborativamente no laboratório de 

informática. Iniciamos com a apresentação do software Modellus, através do (Power Point), 

mostrando sua relevância para o processo de ensino aprendizagem da cinemática (MRU e 

MRUV), por intermédio de exemplos construindo o modelo matemático e interagindo com 

gráficos e animações feitas com o auxilio do software.  

 

Figura 4.12 - Interface de Abertura do Software Modellus. 

 

Fonte - (Teodoro, Vieira e Clérigo, 1997) 

 

                 A sequencia de ações desenvolvidas no laboratório de Informática ocorreram  

durante seis aulas. Na primeira aula, exibimos o software Modellus, através do uso do manual 

de modelagem (Apêndice D), criado para que os alunos tivessem uma ideia real da 

funcionalidade e da utilização das ferramentas disponíveis para construir modelos 

http://modellus.fct.unl.pt/course/view.php?id=41
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computacionais e realizar atividades abordando movimento uniforme e uniformemente 

variado. Na sequência, foi resolvida uma questão proposta no manual, pelo professor 

pesquisador utilizando software Modellus. Os alunos foram divididos em duplas e levaram em 

média 20 minutos para explorar o modelo e responder mais uma questão propostas da 

atividade 1, referente ao Apêndice D. 

 

Figura 4.13 - Representa uma atividade colaborativa no laboratório de informática, abordando o comportamento 

gráfico com uso do software Modellus, referente à primeira aula da fase 2 da pesquisa de campo. (Apêndice D) 

     

 

                 A figura acima mostra alunos agrupados, interagindo e buscando estratégias para 

resolução colaborativa do problema apresentado (construção de gráficos, tabela e animações 

que descrevam o movimento uniforme do corpo) por meio do uso do software Modellus, o 

que é representado na segunda fase da pesquisa, quando os mesmos conseguem maturar e 

resolver o problema.   

                 Neste processo, um aluno que detinha o domínio de um conceito, interagiu com os 

demais, reelaborando, ressignificando e construindo colaborativamente o conhecimento 

(ALMEIDA, 2000b). 

                 Durante a segunda e terceira aulas, iniciamos uma pequena discussão sobre a 

metodologia utilizada na resolução das questões trabalhadas em aulas anteriores, abordando 

alguns pontos relevantes da atividade de modelagem computacional (Apêndice D), para que 

os alunos tivessem uma familiarização com a mesma. Em seguida foi feita uma atividade 

explorando a modelagem computacional, conforme o manual de aprendizagem. Os alunos 

foram estimulados a responder as demais questões proposta do manual de aprendizagem      
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(Apêndice D). Nos trinta minutos finais da aula, as soluções das questões foram discutidas e 

comentadas com grupo. 

 

Figura 4.14 - Resolução das questões propostas no manual de aprendizagem, utilizando o software Modellus de 

forma colaborativa no laboratório de informática, referente à segunda questão da fase 2 da pesquisa.                      

(Apêndice D) 

 

 

                 Com a finalidade de construir momentos colaborativos de estudos e trocas de 

experiências sobre o objeto da pesquisa, cada estudante ou grupo tinha acesso a um 

computador, conectado a internet com os softwares, utilizados na pesquisa, já instalados, 

contendo os arquivos digitais gravados pelos alunos e pelo professor-pesquisador em pen 

drive. Ao final de cada sessão didática, uma cópia ficava com o professor-pesquisador e outra 

com o aluno. 

                 Na quarta aula, foram discutidas, colaborativamente em grupo, as atividades das 

aulas anteriores, finalizando as atividades do manual de aprendizagem referentes ao    

apêndice D. 

                 Na quinta aula, foram apresentados dois desafios propostos pelo professor 

pesquisador sobre o assunto. Na ocasião os alunos foram divididos em duplas e realizaram a 

leitura do anunciado das questões, interpretaram e criaram um modelo matemático utilizando 

o software Modellus para a construção de gráficos e tabelas correspondentes às questões do 

desafio, em seguida os alunos elaboradores socializaram os resultados para os demais alunos 

da turma. Logo após, foi feita uma discussão coletiva entre as duplas com a mediação do 

professor pesquisador, averiguando os modelos criados, realizando as correções necessárias. 

                 Na sexta aula, foi realizado um pós-teste, a fim de verificar o nível de assimilação 

dos alunos referentes, aos conteúdos da cinemática escalar, trabalhados no laboratório de 

informática durante a execução da segunda fase da pesquisa de campo. O teste constava de 
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três questões subjetivas (apêndice E), contemplando os conteúdos de movimento uniforme 

(MRU) e movimento uniformemente variado (MRUV) que foram respondidos com o auxilio 

do software Modellus, na construção de gráficos, tabelas e animações. 

                  Em seguida no (apêndice G) reproduzimos um questionário de quatorze questões 

para os alunos, com o objetivo de avaliar o modelo interdisciplinar proposto para a concepção 

do ambiente computacional desenvolvido e verificar o potencial dessa ferramenta pedagógica. 

                  Inicialmente, pudemos considerar que a avaliação de um software, aplicado ao 

ensino, se dá sob dois pontos de vista (UCHOA, 2003): Um relativo à avaliação da 

aprendizagem do aluno em face da utilização do recurso computacional e o outro em face do 

potencial pedagógico. 

                 Durante o desenvolvimento do projeto, optamos pela realização da avaliação da 

aprendizagem do aluno, ou seja, como ele aprendeu e não o quanto aprendeu , utilizando 

problemas contextualizados de física para integrar os conhecimentos prévios aos novos  

associados pela integração colaborativa dos alunos com o computador, através do software 

Modellus. 

                 Ressalvamos que, durante o processo de formação dos alunos, o pesquisador se fez 

presente, desempenhando um papel de mediador e motivador, norteando a resolução dos 

problemas propostos. Nesta pesquisa, tanto o professor pesquisador como os alunos  

participantes foram peças chaves e participaram de forma colaborativa.  

                 A proposta metodológica constatou o  potencial pedagógico e interdisciplinar dessa 

ferramenta e do seu modelo educativo.  Por meio da análise dos desempenhos dos alunos, 

durante as aplicações das atividades (Apêndice D) e do pós- teste (Apêndice E), foi possível 

verificar que o uso de recursos computacionais contextualizados, aplicados ao ensino de física 

à luz da teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, proporcionou uma melhoria 

significativa na aprendizagem.  

                 Apresentamos no capítulo cinco a análise e a discussão dos dados de campo 

colhidos durante a realização das práticas pedagógicas. 
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

                  Neste capítulo, abordamos a análise e discussão dos resultados que foram obtidos, 

por meio da aplicação dos instrumentos de coleta de dados, como questionários com questões 

objetivas e subjetivas, utilizados com o intuito de colher informações concernentes aos 

conhecimentos prévios dos alunos e suas vivências, caracterizadas durante o percurso das 

práticas pedagógicas associadas a presente pesquisa. Também, complementam os dados de 

campo, as discussões colaborativas e observações do professor-pesquisador. 

 
Figura 05 - Mapa Conceitual de apresentação do quinto Capítulo 

 

 
 

Fonte - Construído com o Software Cmap Tools. 

 

                 Neste capítulo, abordamos a análise e discussão dos resultados que foram obtidos, 

por meio da aplicação dos instrumentos de coleta de dados, como questionários com questões 

objetivas e subjetivas, utilizados com o intuito de colher informações concernentes aos 

conhecimentos prévios dos alunos e suas vivências, caracterizadas durante o percurso das 

práticas pedagógicas associadas a presente pesquisa. Também, complementam os dados de 

campo, as discussões colaborativas e observações do professor-pesquisador. 
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5.1 - Os Processos de Ensino e Aprendizagem de Cinemática e as Concepções dos Alunos  

                  Com a proposta de verificar o perfil dos alunos pesquisados, ou seja, a sua visão 

sobre a aprendizagem do conteúdo de física na sua vida escolar, em especial o conteúdo de 

cinemática, e ainda levantar os seus conhecimentos prévios sobre o referido assunto, 

elaboramos dois questionários, um pré-teste constituído de dez questões de múltipla escolha e 

um pós-teste, constituído de dez questões divididas em duas etapas, sendo uma de caráter 

objetivo e a outra subjetiva. 

                 O primeiro questionário e o pré-teste foram aplicados no inicio da pesquisa    

(Apêndices A e F). O segundo  e o pós- teste foram aplicados no final da pesquisa (Apêndices 

C, E e G). 

                 No primeiro questionário (Apêndice F), foram considerados como aspectos 

principais:  

1) Perfil dos alunos/ Vida escolar. 

2) Uso dos materiais didáticos e do laboratório de informática no ensino de cinemática.   

3) Procedimentos didáticos para o ensino de cinemática. 

4) Concepções dos alunos quanto ao conteúdo de cinemática. 

                 Com o objetivo de contemplar os itens supracitados, elaboramos questões abertas e 

fechadas para aferir esses aspectos a partir das perspectivas dos alunos. Essas questões foram 

agrupadas em quatro partes: identificação do informante, vida escolar, concepções dos alunos 

na disciplina de física e o estudo de cinemática. 

                 No segundo questionário (Apêndice G), foram considerados como aspectos 

principais: 

 1) processo de resolução dos problemas/ metodologia aplicada. 

 2) O uso do software Modellus/ Recursos gráficos e Tabelas.  

 3) Comparação entre as propostas de ensino apresentadas. 

 4) Sugestões para melhorar as aulas de Cinemática. 

                  Para compor a pesquisa, foram selecionados  20 alunos, pertencentes ao terceiro 

ano do ensino médio, lotados nos turnos manhã e tarde que participaram das sessões didáticas 

e da prática pedagógica realizada no contra turno.                

                 

Vida Escolar do Aluno  

                  Para realizar a pesquisa, utilizamos como campo de investigação, as três turmas de 

3º ano do ensino médio da EEFM Custódio da Silva Lemos, localizadas no distrito de 

Guanacés, na cidade de Cascavel-Ce. Com as três turmas de 3º ano, formamos o grupo de 20 
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alunos para realizar a pesquisa de campo. Os dados apresentados nos gráficos de números 5.1 

a 5.9, a seguir, foram extraídos do questionário 1 (Apêndice F), que se destinava à construção 

do perfil e dos conhecimentos prévios dos alunos pesquisados.                  

                  Inicialmente, para aplicação do questionário 1 (Apêndice F), foi explicado para os 

alunos, na primeira aula da pesquisa, referente ao procedimento didático em sala, o objetivo e 

a importância dessa pesquisa como uma proposta voltada a emergir elementos que buscassem 

favorecer a facilitação do ensino e aprendizagem escolar. Em seguida, foi feita a leitura oral 

das questões e solicitado aos alunos que respondessem às questões apresentadas. Durante sua 

aplicação, alguns alunos responderam rapidamente, outros demoraram 15 minutos a mais, 

apresentando algumas dificuldades  no tocante a temática o estudo da cinemática escalar.                       

                 Os gráficos 5.1 a 5.9, abaixo, representam os dados obtidos no questionário um da 

etapa preliminar (Apêndice F). 

                 Analisando os dados do Gráfico 5.1, observamos quanto à idade dos participantes 

da prática pedagógica que, 75% dos alunos, ou seja, ( 15 ) estão dentro da faixa etária 

correspondente ao ano que  estão cursando , que é  17 anos ,segundo dados do índice de 

desenvolvimento da educação básica IDEB, ou seja, no 3º ano do ensino médio , apenas 25% 

( 5 ) estão fora dessa faixa. 

Gráfico 5.1- Idades dos participantes da prática pedagógica da pesquisa. 

 

Fonte - Dados coletados na primeira questão referente ao questionário 1,  apresentados no apêndice F. 

 10 % (2) 

40% (8)  

25% (5) 

15% (3) 

10% (2) 

Idade 

15 anos 16 anos 17 anos 18 anos mais de 18 anos 
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                  No gráfico 5.2, apresentamos as respostas dos alunos no tocante à questão dois do 

questionário 1, quanto ao sexo. Observamos que 45% dos alunos pesquisados, ou seja, (9),  

são do sexo feminino e 55% ,(11) do sexo masculino. 

 

Gráfico 5.2 - Caracterização dos sexos dos participantes da prática pedagógica da pesquisa. 

 

Fonte - Dados coletados na questão dois do questionário 1, apresentados no apêndice F. 

 

                 Segundo o gráfico 5.3, dezoito alunos, (90 %), não trabalham, pois são adolescentes 

moradores de vários distritos de Cascavel, e apenas 10%, (2) alunos, trabalham para 

complementar a renda familiar. 

 

Gráfico 5.3 - Atividades relacionadas aos trabalhos desenvolvidos pelos participantes da pesquisa. 

 
                 Fonte - Dados coletados  na questão três do questionário 1, referente a fase 1 da pesquisa apresentados 

no apêndice  F. 

 

                  Na questão quatro do questionário 1, que trata dos endereços dos participantes da 

pesquisa, 67% dos alunos afirmaram que residem na sede de Guanacés. 

55% (11) 45% (9) 

Sexo 

Masculino Feminino 

10% (2) 

90% (18) 

Trabalho 

Alunos que trabalham Alunos que não trabalham 
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Gráfico 5.4 - Localidade em que moram os alunos participantes da pesquisa. 

 

 
 

 

Fonte - Dados coletados no questionário 1, referente a fase 1 da pesquisa, apresentados no apêndice F 

 

                  Na questão cinco, do questionário 1, que visa conhecer o uso do computador para 

fins educacionais pelos participantes, observamos que 65%, (13) alunos, afirmaram utilizar, às 

vezes, o computador com essa finalidade, As respostas dos alunos foram apresentadas no 

gráfico 5.5 a seguir. Ainda no mesmo gráfico, observamos que apenas 4, (20%) dos alunos, 

afirmaram que sempre utilizaram o computador para fins educacionais. 6, (30%) dos alunos, 

responderam que, dificilmente ou não , utilizaram o computador para fins educacionais, o que 

constitui um fato preocupante, levando em conta a avaliação do Brasil o exame PISA (2012) 

comentado na introdução, da presente dissertação. 

 

Gráfico 5.5 - Utilização do computador pelos participantes da prática pedagógica da pesquisa. 

 
Fonte - Dados coletados na questão cinco do questionário 1, referente a fase 1da pesquisa apresentados no 

apêndice F. 
 

                 As questões 6 e 7, do questionário 1 (Apêndice F), buscaram levantar vestígios se 

os estudantes tinham acesso ao computador em casa e se tinham disponibilidade de tempo 

11% 

11% 

67% 

5% 6% 

Localidades 

Sitio Serrote Sitio boa água Sede Lagoa de Souza Sitio alagadicinho 

20% (4) 

65% (13) 

10% (2) 
5% ( 1) 

Uso do Computador com Fins Educacionais 

Sim, Sempre Sim, as vezes Sim, dificilmente não 
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para participar da pesquisa. As respostas mostraram indícios preliminares de que, 11, (55%) 

dos 20 estudantes, têm acesso ao computador em casa e que, 20 alunos, (100%), têm 

disponibilidade de tempo para participar do projeto de pesquisa. As respostas foram 

quantificadas nos gráficos 6. 

 

Gráfico 5.6 - Acesso ao computador em casa pelos participantes da pesquisa. 

 

Fonte - Dados coletados na questão seis do questionário 1, referente a fase 1 da pesquisa apresentados no 

apêndice F. 

                  

                  Tais informações, embora coletadas em caráter de sondagem, revelaram indicações 

de que o computador já apresenta certa presença nos lares dos estudantes que residem no 

interior dos municípios do Estado, o que corrobora a necessidade de se promover mudanças 

nas políticas educacionais, na intenção de integrar as tecnologias e o currículo  a concepção 

de novas práticas pedagógicas, envolvendo o uso do computador, quer seja em sala de aula 

presencial, ou no espaço residencial, promovendo a mobilidade, cooperação e colaboração. 

(ALMEIDA, 2000a, b; RIBEIRO et al, 2008b; VALENTE, 1993). 

                  As questões oito e nove, do questionário 1 (Apêndice F), buscaram levantar 

vestígios para saber se os estudantes conhecem e se sabem construir mapas conceituais sobre 

cinemática. Nestas questões, avaliamos em caráter preliminar a percepção dos estudantes com 

mapas conceituais, objetivando sondar os alunos sobre os conhecimentos e utilizações de 

mapas conceituais no intuito de planejar as estratégias na prática pedagógica, para utiliza-las 

em uma discussão colaborativa, no sentido de favorecer o desenvolvimento da aprendizagem 

significativa (MOREIRA, 2006; MOREIRA; MASINI, 2006), tendo como proposta trabalhar 

conteúdos relacionados ao tema cinemática escalar.   

                 As respostas revelaram indícios preliminares de que, 10, (50%) dos 20 alunos 

pesquisados, conheciam os mapas conceituais, mas apenas, 5, ou seja, (25%) desses,  

55% (11) 45% (9) 

Acesso ao Computador em Casa 

Sim Não 
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responderam que sabiam construir os mapas conceituais sobre cinemática. Concluímos que os 

indícios preliminares relatados pelos alunos revelam que existem deficiências no 

conhecimento e uso de mapas conceituais numa ótica da aprendizagem significativa. 

 

Gráfico 5.7 - Respostas dos alunos quanto aos aspectos do conhecimento e construção de mapas conceituais. 

 Fonte - Dados coletados nas questões oito e nove do questionário 1, referente a fase 1 da pesquisa (apêndice F). 

 

                 As figuras 5.1 e 5.2 representam mapas conceituais construídos após uma discussão 

colaborativa entre os grupos de alunos pesquisados, mediada pelo professor pesquisador sobre 

cinemática, durante a sexta aula referente à primeira fase da pesquisa. 

 

Figura 5.1- Mapa conceitual retratando as ideias, características e equações do MRU e MRUV, elaborado pelos 

alunos 05, 06 pertencentes ao grupo 3, durante a sexta aula da fase 1 da pesquisa de campo. 
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Figura 5.2 - Mapa conceitual retratando as ideias e características dos gráficos do MRUV, elaborado pelos 

alunos 09 e 10 do grupo 5, durante a sexta aula da fase 1 da pesquisa de campo. 

 

 

                 A questão dez teve como finalidade conhecer as expectativas e interesses dos 

alunos em participar da pesquisa, assim como as contribuições que os trabalhos poderiam 

proporcionar em suas formações. Citamos algumas das considerações dos alunos sobre esses 

questionamentos: 

Alunos 03 e 04 

-“ Argumentaram a importância, para eles, em participar  de uma pesquisa de dissertação de 

mestrado, pois seria uma oportunidade para ampliar seus conhecimentos sobre o conteúdo 

de Cinemática”. 

 

Alunos 13 e 14 

-“Comentaram que iriam utilizar o computador com fins educacionais, pois usavam o 

computador com maior frequência para acessar e-mail e páginas de relacionamentos”. 

 

Alunos 19 e 20 

-“Oportunidade de revisar os conteúdos para serem utilizados em concursos tais como Enem 

e que seria interessante trabalhar com software educativo nas aulas de Física”. 

 

                 As questões onze, doze e treze eram relacionadas à vida escolar dos alunos 

participantes da pesquisa, relacionando o período que iniciou sua vida estudantil, assim como 

um levantamento da caracterização da instituição na qual os mesmos cursaram seus 

respectivos ensinos fundamentais e médios. 16, (80%) dos alunos pesquisados, começaram a 

frequentar a escola antes dos quatros anos de idade, 1, (5%) dos alunos, aos cinco anos, 2, 

(10%) dos alunos, a partir dos seis anos e apenas, 1, (5 %) do total de 20 alunos, frequentava 
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escola depois dos 6 anos de idade. Foi constatado que, dos 20 alunos participantes da 

pesquisa, 16, (80 %) dos mesmos, iniciaram sua vida estudantil em uma escola da rede 

publica de ensino e, 4 alunos,  (20 %), na rede particular. Pudemos constatar que tais dados 

estão relacionados à classe social baixa a qual a maior parte dos alunos pertencem.                                                                                   

                 O gráfico 5.8 representa a categorização da escola a qual os alunos pesquisadores 

frequentaram durante o ensino fundamental e médio.   

  

Gráfico 5.8 - Respostas dos alunos sobre a categorização da escola na qual estudaram. 

 

Fonte - Dados coletados da questão treze do questionário 1, referente a fase 1 da pesquisa apresentados no 

apêndice F. 

 

                 Nas questões quatorze e quinze, indagamos aos alunos quais disciplinas eles, 

participantes da pesquisa, mais gostavam e a que menos gostavam. Dos 20 alunos pesquisados 

7, (35%), afirmaram que a disciplina que mais gostam é  História e, 2, (10 %) alunos, 

relataram  que a disciplina que menos gostam é  Matemática.   

                Pudemos observar tais relatos nas respostas dos alunos alencadas no questionário 1, 

quando foi feita a seguinte pergunta: De quais disciplinas você não gosta. Por quê? 

Aluno 4 

 “Matemática, pois não sou boa com números”. 

Aluno 6 

 “Matemática, por não entender os cálculos e por ser uma matéria que precisa ter muita 

dedicação”.  

Aluno 13 

“Matemática. Por que é uma matéria muito complicada”.  

80%(16) 

20%(4) 

Vida Escolar 

Sim, todo o ensino fundamental e médio Sim, apenas o ensino fundamental 
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Aluno17 

“Matemática, por mexer muito com os neurônios da gente”.    

 

Gráfico 5.9 -  Respostas dos alunos sobre as disciplinas que tiveram mais facilidade e mais dificuldade  na escola 

 

Fonte - Dados coletados no questionário 1(Apêndice F), referente a fase 1 da pesquisa de campo. 
 

                  A Matemática, durante vários anos, tem sido considerada, pelos alunos, como algo 

de difícil compreensão. Podemos pressupor que o pensamento matemático criado pelos alunos 

não representa significados práticos e se resume a cálculos e fórmulas complicadas. Nesse 

caso, o professor possui um papel fundamental na construção ou reconstrução do 

conhecimento matemático do aluno. As dificuldades criadas durante sua vida escolar, que 

tornaram, para o aluno, a Matemática  uma disciplina de difícil compreensão, podem ser 

rompidas utilizando-se mecanismos que tornem a Matemática mais evidente para esse aluno. 

 

a)  Procedimentos didáticos para o ensino de Cinemática. 

                 A argumentação, a seguir, comporta a análise e discussão do grupo de questões, 

dezesseis a vinte, contidas no questionário 1, relativas à terceira parte – “Disciplina de Física 

para alunos”. Nessa parte, os alunos são questionados sobre a satisfação das aulas de Física e 

a metodologia didática utilizada durante as aulas, assim como o material didático e os 

recursos tecnológicos.          

                 Na questão dezesseis, foi perguntado se os alunos estavam satisfeitos com as aulas 

de Física. Dos 20 alunos participantes da pesquisa, 12, (60%) deles, afirmaram que sim, pois 

o professor conseguia transmitir a fenomenologia e os cálculos de uma maneira simples e 

atraente.  

35% (7) 

20% (4) 

20% (4) 

15% (3) 

10% (2) 

Disciplina que os alunos mais gostam 

História português Biologia Física Matemática 
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                Na questão dezessete, os alunos foram questionados se durante as aulas os 

professores de Física utilizavam outros recursos além do material didático. Tal 

questionamento evidencia resquícios de aulas tradicionais, porém observamos  o uso tímido 

dos recursos tecnológicos e algumas estratégias metodológicas de construção do 

conhecimento de forma colaborativa.  Tais evidências podem ser observadas nas respostas de 

alguns alunos no questionário (Apêndice F), a seguir. 

Aluno 01 

“Sim, pois além do livro didático muitas vezes ele utiliza outros recursos tais como: aula  no 

laboratório de ciências, slides entre outros”. 

Aluno 03 

“Sim, muitas vezes o professor traz experimentos para dentro da sala”. 

Aluno 07 

“Sim, pois o professor trabalha com td´s e provas de vestibulares de anos anteriores”. 

Aluno 10 

“Sim, pois sempre que possível ele utiliza o laboratório de informática”.  

 

                  Perguntamos aos alunos, por meio da questão dezoito, uma (questão discursiva) do 

questionário 1, se eles gostariam que mudasse algo nas aulas de Física. 26% responderam que 

gostariam que houvesse mudança de metodologia de ensino, 37% dos alunos relataram na 

questão citada, que gostariam que o professor utilizasse os laboratórios de informática e, ou 

de Física, para aulas mais dinâmicas e atrativas e 9,0% disseram que gostariam que  as aulas 

fossem mais interativas e 28%  falaram que estavam satisfeitos com a metodologia utilizada 

durante as aulas pelo professor. 

                 Quanto à questão dezenove do questionário 1, buscamos levantar informações 

sobre a metodologia utilizada no ensino de Física pelos professores e sobre os  recursos 

utilizados em suas aulas. As respostas dos alunos evidenciaram que o professor de Física 

ensinava os conteúdos de forma expositiva, utilizando o livro didático. Evidenciando, dessa 

forma, um ensino tradicional, utilizando, às vezes, recursos tecnológicos, ou estratégias 

metodológicas de construção do conhecimento de forma colaborativa, como denotado em 

algumas argumentações de alunos, transcritas a seguir: 

Aluno 12 

 “Pois ele só utiliza o livro como método de ensino”. 

Aluno 15 

“Eles utilizam o livro didático e explicam o conteúdo”. 



98 

 

Aluno 17 

 “Explicavam no quadro branco, às vezes utilizam outras formas de dá o Conteúdo”. 

Aluno 19 

 “Usam o método tradicional, lousa, livro e às vezes o data show”. 

 

                  Na questão vinte, do questionário 1, perguntamos se os professores de Física 

utilizavam algum software educativo nas aulas de Cinemática. Constatamos nas respostas 

obtidas que, durante as aulas de Física, quando o professor os levava para o laboratório de 

informática, em nenhum momento utilizaram um software educativo, nem conseguiram 

conceber atividades pedagógicas que motivassem os alunos, Tal observação pode ser 

comprovada em alguns dos relatos dos alunos apresentados a seguir, obtidos como resposta às 

perguntas seguintes, formuladas no questionário para alunos, ver Apêndice F: Os professores 

de Física utilizavam algum software educativo nas aulas de Cinemática? Se sim, qual?  

Aluno 02 

“Acho que eles tinham dificuldades em dar aula dessa maneira”. 

Aluno 06 

“O computador é utilizado na maioria das vezes somente para pesquisas”. 

Aluno 09 

“Dá aula utilizando tais recursos, exigem mais conhecimento”. 

Aluno13   

“O professor não quer sair do comodismo, pois é necessário ter um planejamento melhor 

para usar o software”. 

                 Tais respostas suscitam promover novas investigações e questionamentos, 

buscando verificar como o Brasil prioriza o uso pedagógico das TDIC’s na educação 

científica, perante o alarmante quadro de avaliação educacional internacional do PISA, de 

forma a escalonar urgentes mudanças na política educativa. (ALMEIDA, 2000a; BRASIL, 

2006; RIBEIRO ET al, 2008a; VALENTE, 1993a). 

 

b) Concepções dos alunos sobre o conteúdo de Cinemática. 

                 A quarta parte do questionário 1, aborda o estudo da Cinemática, desenvolvido nas 

questões de  dezenove à vinte três,Nelas percebemos argumentos relativos à atuação do 

professor diante das dificuldades e problemas na contextualização, como em  outras áreas do 

conhecimento. Na questão dezenove foi questionado em que série os alunos começaram a  

estudar cinemática. Dos 20 alunos participantes da pesquisa, 16, (80%), disseram que o 



99 

 

primeiro contato com a Física, de maneira especial a Cinemática, foi a partir do primeiro ano 

do ensino médio, visto que na rede publica de ensino o estudo da Física ocorre no primeiro 

ano, portanto 4, (20%) dos alunos participantes da pesquisa, começaram a estudar as noções 

básicas da física no nono ano do ensino fundamental. 

                 Na questão vinte, os alunos participantes da pesquisa são questionados a relatar 

como o professor de Física ensinou o conteúdo da cinemática. Segundo eles, os professores 

apresentavam o conteúdo através de aula expositiva, explicavam alguns exemplos e passavam 

atividades. Essas atividades propostas eram formadas por questões comuns que não 

contemplavam outras áreas do conhecimento, ou seja, eram questões sem contextualização e 

que não condiziam com a realidade do aluno. 

                 Os alunos não eram estimulados a trabalhar em grupos. Isto se pode observar nas 

respostas dos alunos, no questionário relativo às seguintes perguntas: Como seus professores 

de Física ensinavam os conteúdos de cinemática? Quais recursos utilizavam?  

Aluno 01 

“De forma individual, utilizando o livro”. 

Aluno 02 

 “Passava exercícios na lousa e depois explicava”.  

Aluno 03 

“Aulas expositivas, utilizando livro e exercícios”.  

Aluno 04 

“De um jeito bem complicado”. 

 

                 Observamos, nos relatos dos alunos, que os professores priorizavam aulas 

expositivas e atividades individuais. É importante lembrar que o trabalho em grupo favorece 

uma maior integração e interação entre os alunos, além de permitir um ciclo de ações 

(VALENTE, 2002) para construção de conhecimento por meio de uma mediação mais eficaz 

planejada pelo professor. 

                 Na questão vinte um os alunos foram questionados sobre as maiores dificuldades 

enfrentadas por eles ao estudarem o conteúdo de Cinemática. A maioria dos alunos respondeu 

que não sabiam construir gráficos, tabelas e utilizar as equações, isso dificultava na resolução 

dos problemas. Foi possível perceber isso devido às respostas dos alunos à pergunta: Quais as 

maiores dificuldades que você teve para compreender o conteúdo de cinemática? Por quê? 

Pergunta formulada no questionário para alunos (Apêndice F). A seguir observamos alguns 

relatos: 
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Aluno 05 

“Só o gráfico que eu não sei muito”. 

Aluno 06 

 “Utilizar as equações e caracterizar o movimento, por que além de ser complicada, eu não 

consegui aprender nas  séries iniciais”. 

Aluno 07 

 “Construir gráficos, porque era muito complicado”.  

Aluno 08 

“Tem algumas coisas que ainda não compreendi na utilização das equações”. 

Aluno 09 

 “Gráfico, pois é muito difícil”.  

Aluno 10 

“Tabela e gráfico, por que eram mais difíceis”.  

Aluno 11 

“Gráficos. Por que eu não entendo muito”. 

                       

                 Tais dificuldades no conteúdo de cinemática foram acumuladas até o 3º ano do 

Ensino Médio, apesar de ser um assunto relevante no estudo do conteúdo de outras 

disciplinas. 

                 Na questão vinte e dois, os alunos participantes da pesquisa foram questionados se 

os professores de Física utilizavam problemas de outras áreas do conhecimento para 

contextualizar o estudo da Cinemática. Dos 20 alunos pesquisados, 14, (70%) dos alunos, 

disseram que os professores relacionavam com diversas situações problemas do dia a dia e 

que envolviam principalmente a Matemática, relacionando através de gráficos, tabelas a 

descrição de situações problemas, sendo comprovadas com o auxilio das equações. Dos 6, 

(30%) dos alunos pesquisados, disseram que poderiam ser utilizados problemas de outras 

áreas do conhecimento como a biologia e a geografia, ao averiguar o crescimento 

populacional e as localizações geográficas, para analisar espaços percorridos, deslocamentos  

e velocidades. 

                 A questão vinte e três, da quarta parte do questionário 1, buscou levantar 

informações sobre os conhecimentos prévios do que é estudado na Cinemática. Quando foi 

pedido aos alunos que utilizassem suas próprias palavras para conceituar o estudo da 

Cinemática, a maioria não sabia ou não se lembrava dos conceitos básicos ou, os que 

escreveram alguma coisa, utilizaram ideias erradas a respeito do conceito de Cinemática.                  
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                 Observamos, nos relatos abaixo, como resposta à pergunta: Em sua opinião, e 

utilizando suas próprias palavras, o que estuda a Cinemática? Formulada no questionário 1 

para alunos. (Apêndice F) 

Aluno 12 

- “Estuda os movimentos dos corpos”. 

Aluno 13 

-“Estuda os cálculos”. 

Aluno 14 

-“Estuda os conteúdos relacionados à velocidade, tempo e espaço”.  

Aluno 15 

- “Estuda os movimentos dos corpos na Terra”. 

                            

                 Na análise das respostas referentes  ao que é estudado na Cinemática, apenas 6 

alunos, ou seja, 30% conceituaram de forma preliminar a Cinemática, 14  alunos, ou seja, 

70% não conceituaram corretamente ou não responderam a atividade. Diante do exposto ficou 

evidente que alunos aprenderam o conceito de Cinemática de forma mecânica. 

                 Segundo Moreira (2006), na aprendizagem mecânica, o conhecimento adquirido é 

armazenado de maneira arbitrária e literal na mente do aluno, dificultando a retenção do 

conhecimento, pois ele não interage significativamente com os conhecimentos prévios e não 

criam significados individuais. 

                 Analisando as respostas dos alunos referentes à aplicação do questionário 1, 

percebemos que os alunos apresentaram dificuldades para conceituar e definir as noções 

básicas da Cinemática, assim como classificar tal movimento, sendo necessário o professor-

pesquisador trabalhar a ressignificação e construção de conceitos durante o percurso da 

atividade pedagógica.  

                  No subitem a seguir, será tratada a analise dos resultados referentes à segunda Fase 

da pesquisa, constituída por seis encontros nos quais foram desenvolvidos um conjunto de 

atividades de simulação e modelagem computacional (apêndice D), envolvendo MRU e 

MRUV, distribuídas em seis aulas com duração media de 1h e 60 minutos cada, totalizando 

12 horas aula.  

                  Foram formados grupos para realização da pesquisa, na qual os mesmos 

trabalharam colaborativamente em dupla no laboratório de informática. Destacamos a 

realização de sessões didáticas para se trabalhar o estabelecimento de subsunçores dos alunos, 

nos campos da Cinemática e o uso do Software Modellus, resaltando o uso pedagógico de 
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recursos gráficos para favorecer os alunos a ressignificação dos conceitos de movimento 

uniforme e uniformemente variado, trabalhados de forma construtivista e colaborativa 

(VALENTE 1999; ALMEIDA, 2000). 

                 Também, nesta segunda fase, foi aplicado o segundo questionário, para avaliar o 

desenvolvimento das atividades durante a pesquisa e o software utilizado, assim como um 

pós-teste sobre Cinemática utilizando o software Modellus para ressignificar seus 

conhecimentos na Cinemática. A estratégia pedagógica adotada para tal finalidade 

concentrou-se no uso do computador de forma construtivista, como auxilio pedagógico para 

facilitar a aprendizagem significativa e colaborativa dos alunos (LOPES, 2004; RIBEIRO et 

al, 2008a). 

 

5.2 - Atividades Pedagógicas com o software Modellus 

                  O primeiro encontro consistiu na apresentação do software Modellus (apêndice D), 

para que os alunos tivessem uma familiarização, com a interface e suas ferramentas 

operacionais. Apesar dos alunos estarem inicialmente organizados em duplas, algumas duplas 

apresentaram dificuldades no uso do computador, embora outras demonstrassem possuir certa 

experiência. Verificamos que a interface intuitiva do software permitiu explorar ao mesmo 

tempo diferentes estratégias pedagógicas para trabalhar a cinemática de forma colaborativa, 

mediante as dificuldades apresentadas no uso de suas ferramentas. 

                 Durante o segundo encontro, os alunos mostraram-se familiarizados com o 

funcionamento do software Modellus, isso após uma breve apresentação, que foi realizada na 

primeira aula. Em duplas de forma colaborativa, os alunos manipularam as diversas 

ferramentas disponibilizadas pelo software, executando as atividades de modelagem 

computacional, conforme o manual de aprendizagem.  

                 Para realizarem as atividades propostas com o uso do Software Modellus, no 

laboratório de informática, referente à segunda fase da pesquisa, foi atribuído, pelo professor-

pesquisador os exercícios, de forma espontânea, desse modo, cada grupo teria uma questão 

que seria socializada por todas as equipes. Assim, os grupos 01, 02, 03 ficaram na 

incumbência de solucionar a questão um; os grupos 04, 05, 06, 07, 08 responsabilizaram-se 

em solucionar a questão dois e os grupos 09 e 10 ficaram com a questão três.                   

                 O quadro, a seguir, ilustra a atribuição de atividades por questão versus os grupos 

de alunos. A distribuição de questões e seus itens, entre os alunos e a própria constituição de 

grupos, decorreram de forma espontânea, isto é, através de diálogos entre os alunos, sem 

intervenção do professor pesquisador. 
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Quadro 02 – Atribuição das atividades por questão versus os grupos de alunos 

                                 

                 Realizada a distribuição das atividades, seguimos para o próximo passo, que foi 

realizar as atividades do Apêndice D, usando o software educativo. Organizamos os alunos e 

reforçamos que as atividades deveriam ser resolvidas com o uso do computador de forma 

colaborativa. Percebemos, nesse momento, maior entusiasmo dos alunos e motivação para a 

execução das atividades propostas. 

                 Comentamos, a seguir, os resultados obtidos pelos alunos participantes da pesquisa, 

diante das situações problemas propostas no apêndice D, nas quais os grupos de alunos 

interagiram utilizando o software Modellus, para construir modelos matemáticos e esboçar 

gráficos, tabelas e animações, mediadas pelo professor orientador. 

- Grupos: 01,02 e 03 

Atividade 1 (questão adaptada do livro Física vol 1, FTD de olho no vestibular, BONJORNO, 

José Roberto; Regina de Fátima; Clinton Márcio Ramos , 1993), Apêndice D: 

“Um automóvel está no km 50 de uma rodovia, quando inicia um movimento com velocidade 

constante de 70 km/h. Com base nos conhecimentos adquiridos e utilizando a modelagem 

matemática, através do software Modellus”. 

a) Escreva o modelo matemático que representa a equação que descreve a posição do 

automóvel em função do tempo? 

Atividades propostas com o uso do 

Software Modellus referente à segunda 

etapa da pesquisa. 

 

              Grupos de alunos 

         

                Atividades da questão  1 

              Grupo 01: aluno 01 e aluno 02 

              Grupo 02: aluno 03 e aluno 04 

              Grupo 03: aluno 05 e aluno 06  

 

 

                Atividades da questão 2 

              Grupo 04: aluno 07 e aluno 08 

              Grupo 05: aluno 09 e aluno 10 

              Grupo 06: aluno 11 e aluno 12 

              Grupo 07: aluno 13 e aluno  14 

              Grupo 08: aluno 15 e aluno 16          

 

                Atividades da questão 3 

              Grupo 09: aluno 17 e aluno 18 

              Grupo 10: aluno 19 e aluno 20    
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                  Cada dupla realizou a respectiva leitura da questão, levantaram algumas discussões 

de forma colaborativa, e em seguida, escreveram a equação S = 50 + 70 t na janela modelos 

matemáticos do Software Modellus, apresentando algumas dificuldades com a operação de 

multiplicação, mas com a ajuda e observações feitas por alguns alunos, descobriram que, não 

inserindo a operação necessária para definir o modelo, era possível identificar erro na própria 

janela do modelo, quando o software não interpretava o comando de execução do modelo 

criado. 

Figura 5.3 - Equação matemática S = 50 + 70 t  representando o espaço percorrido por um automóvel, referente a 

atividade 1 proposta no manual de aprendizagem, construída com o software Modellus pelos grupos: 01,02 e 03. 

 

Fonte - Construída com o software Modellus  

 

b) Esboce os gráficos do espaço em função do tempo ( S x T ) e da velocidade em função do 

tempo (V x T) para os intervalos de 0 à 10 segundos e suas respectivas tabelas. 

 

Figura 5.4 - Representação gráfica da velocidade e do espaço para o intervalo de tempo de 10 segundos, 

referente ao item b da atividade 1, construídos com o software Modellus pelos grupos 01,02 e 03 na fase 2 da 

pesquisa de campo. 

 

Fonte – Construído com o Software Modellus 

                  Feita a análise do gráfico e da tabela, as duplas tiveram a oportunidade de verificar 

o comportamento do gráfico da função S = 50 + 70 t, à medida que modificavam seus 

intervalos e os respectivos resultados, apresentados nos gráficos e tabelas. Quando necessário, 

foi feita a mediação pelo professor pesquisador. 



105 

 

                  Os alunos foram questionados a refletir o que representaria para eles os resultados 

encontrados. Depois de alguns questionamentos, entre os grupos, e a socialização com o 

professor, as duplas afirmaram que a equação, com os valores do espaço, velocidade e tempo, 

representava uma função matemática que pelo comportamento gráfico se tratava de uma 

equação do 1º grau, caracterizando o movimento uniforme. 

                 Analisando as argumentações postuladas pelos grupos de alunos, percebemos 

prováveis indícios de mudanças na forma de desenvolver a maturação de significados, pois 

houve o uso de interfaces gráficas para favorecer o estabelecimento de inter-relações 

conceituais entre as representações gráfica e analítica do modelo que descreve o movimento 

da partícula  S = 50 + 70 t.   

                 Percebemos, também, em nossa análise, que os grupos mostraram indícios de uma 

aprendizagem significativa, sem apresentarem maiores dificuldades em relação aplicação do 

Software, pois este facilitou a compreensão dos conteúdos, uma vez que as representações dos 

gráficos e tabela construídos permitiram aos alunos inferir suas analises e observações a 

respeito das propriedades físicas que caracterizam o movimento. 

 

c) Crie uma animação representando um automóvel e fixe na variável que representa a 

posição e a velocidade do mesmo em função do tempo. 

 

Figura 5.5: Animação representando o movimento da partícula descrito na função S = 50 + 70 t no item c da 

atividade 1, referente a fase 2 da pesquisa, construída com o software Modellus pelos grupos 01,02 e 03. 

 

 

Fonte – Construído com o Software Modellus 

 

                 Podemos dizer que a interação aluno-máquina, através dos diversos ciclos de ações 

realizadas pelas duplas no computador, favoreceu uma visão mais ampla do problema, 

comprovada através da criação da animação, proporcionando aos alunos pesquisadores 

vivenciar uma situação hipotética diante de um contexto real; Permitiu, também, que os 

alunos percebessem a ideia de variabilidade e independência entre as grandezas do modelo 

apresentado. Tais conclusões podem ser evidenciadas, em algumas argumentações de alunos, 

transcritas a seguir: 
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Comentários dos alunos dos grupos: 01, 02 e 03. 

“Utilizando o computador à aula torna-se mais fácil e saímos um pouco do ensino 

tradicional”. 

“A animação nos ajuda a compreender melhor o movimento da partícula, tornando a 

situação mais real”. 

“Dessa forma a aprendizagem é significativa, pois conseguimos entender a construção dos 

gráficos e tabelas que descrevem situação problema”. 

“A animação é muito legal, ajuda a caracterizar o movimento dos corpos”. 

“O uso do recurso tecnológico torna a aula mais interessante e conseguimos construir nosso 

próprio conhecimento, pois temos mais autonomia ao utilizarmos as ferramentas  do software 

para construir gráficos , tabelas e animações”. 

                  Na terceira aula no laboratório de informática, os alunos foram divididos em 

duplas para realizarem, de forma colaborativa, a atividade 2 (apêndice D). Colaborativamente 

discutiram e construíram gráficos e tabelas correspondentes, com a mediação do professor 

pesquisador. Em seguida socializaram os resultados encontrados juntos aos demais alunos da 

turma. 

- Grupos: 04,05,06,07 e 08. 

Atividade 2 (questão adaptada do livro Física vol 1, FTD de olho no vestibular, BONJORNO, 

José Roberto; Regina de Fátima; Clinton Márcio Ramos , 1993), Apêndice D: 

“Dois corpos 1 e 2 movimentam-se ao longo de uma trajetória retilínea. O corpo 1 possui 

velocidade inicial de 1 m/s e uma aceleração de 2 m/s
2 

. O corpo 2 possui velocidade 

constante de 20 m/s e está a 100 m a frente do corpo 1”. 

a) Escrever os modelos matemáticos que representam as equações do espaço em função do 

tempo para cada corpo. 

                 Durante a leitura do enunciado da questão, os alunos perceberam que a situação 

problema envolvia uma relação entre os dois movimentos, uniforme e uniformemente variado, 

fato constatado ao montar o modelo matemático utilizando o software Modellus. Ao verificar 

a existência da aceleração para o corpo 1, caracterizou-se o movimento uniformemente 

variado, cuja equação é do segundo grau S 1  =  1 t + t 
2 
.   

                  Para o corpo 2, que se movimentava com velocidade constante, percebemos que a 

equação que descreve tal movimento é do primeiro grau, S2 = 100 + 20 t caracterizando o 

movimento como uniforme. 



107 

 

                 Cada dupla escreveu o modelo encontrado na janela “modelo matemático”, como 

orientado anteriormente. Nesse momento, as duplas já não tiveram tantas dificuldades na 

sintaxe do modelo. 

 

Figura 5.6 - Equações que representam  os movimentos dos corpos 1 e 2 ,  S1 = t + t 
2    

e  S2 = 100 + 20 t  da 

atividade 2 inseridas na Janela modelo matemático, referente a fase 2 da pesquisa.  

 

Fonte - construído com o software  Modellus. 

 

b) Esboce os gráficos da posição em função do tempo para os dois corpos, e suas respectivas 

tabelas para o intervalo de tempo de 0 a 5 segundos. 

 

Figura 5.7 - Representação dos gráficos e tabelas das equações S1 = t + t 
2    

e  S2 = 100 + 20 t da atividade 2, item 

b, referente a fase 2 da pesquisa, construídos com o software Modellus pelos grupos 04,05,06,07 e 08. 

 

 

Fonte – Construído com o Software Modellus 

 

                 Após a análise dos novos gráficos e tabelas as duplas tiveram a oportunidade de 

verificar e comparar o comportamento dos movimentos descritos pelos corpos que estavam 

matematicamente  representados nas  equações S1 = t + t
2 

 e S2 = 100 + 20 t. 

                 Feita a mediação pelo professor, os alunos foram questionados a refletir sobre o 

comportamento gráfico, averiguando os respectivos valores e inclinações que caracterizam os 
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movimentos uniforme e uniformemente variado. Depois de algumas discussões entre os 

grupos e o professor pesquisador, as duplas afirmaram que: 

“Os modelos matemáticos S1 = t + t
2 

 e  S2 = 100 + 20 t correspondiam ao comportamento 

dos gráficos, sendo uma parábola, ou seja, uma equação do segundo grau para representar o 

movimento uniformemente variado ( corpo 1 ) e uma reta , que representa uma equação do 

primeiro grau, caracterizando o movimento uniforme ( corpo 2 )”. 

                   

                 Percebemos, em nossas análises, indícios de maturação na forma de 

desenvolvimento dos conhecimentos relacionados com as funções polinomiais do 1º do 2º 

grau, dando ênfase a construção do gráfico e da tabela das respectivas funções. Percebemos, 

também na realização da atividade, que os alunos trabalharam colaborativamente e 

aprimoraram suas aprendizagens usando os recursos computacionais como apoio na 

construção de conhecimentos significativos. 

                 Em suma, consideramos importante a construção desses conhecimentos de tal 

modo que os alunos puderam associar cognitivamente os conhecimentos prévios com os 

novos conhecimentos sobre funções, fato relevante na Teoria da Aprendizagem Significativa 

(AUSUBEL, 2003). 

c) Crie duas animações que representam as posições em função do tempo para os dois corpos. 

 

Figura 5.8 - Animações que  representam  os  movimentos dos corpos 1 e 2 da atividade 2, item c, referente a 

fase 2 da pesquisa, construída com o software Modellus, pelos grupos 04,05,06,07 e 08. 

 

Fonte – Construído com o Software Modellus 

 

               Ao realizar a animação no Modellus, os alunos constataram que o formato da 

trajetória da partícula, favoreceu a compreensão das características dos movimentos. Tal fato 

foi relatado pelos alunos no questionário (apêndice G). 

d) Escreva o modelo matemático que representa a equação da velocidade do corpo 1 em 

função do tempo. 
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                 Nesse item da atividade  2, os alunos conseguiram identificar cada grandeza física, 

observando a função horária do espaço que representa o movimento do corpo 1 e logo 

definiram o modelo matemático utilizando com propriedade o software Modellus. Os alunos 

não tiveram nenhuma dificuldade na sintaxe do modelo matemática. Podemos observar este 

modelo na figura 4.9, a seguir. 

 

Figura 5.9 -  Representação do modelo matemático da velocidade  de um corpo  V= 1 + 2 t da atividade 2 , item 

d referente a fase 2 da pesquisa, construído com o software  Modellus, pelos grupos 04,05,06,07 e 08. 

            

Fonte – Construído com o Software Modellus 

 

Comentários dos alunos dos grupos: 04, 05, 06,07 e 08.  

 

Aluno 04  

“Fica fácil montar a equação que define o modelo matemático, basta extrair os dados que 

foram fornecidos no enunciado das questões”. 

Aluno 05 

“Percebemos que o Gráfico que define o comportamento do corpo1 em relação à velocidade 

é uma equação do 1º grau”. 

Aluno 06 

“Percebemos que o movimento é progressivo, pois a aceleração é positiva”. 

Aluno 07 

“O movimento é uniformemente variado,  pois existe aceleração”. 

Aluno 08 

“O gráfico é representado por uma reta crescente, o que comprova uma aceleração é 

positiva”.  

 

e) Esboce o gráfico da velocidade em função do tempo para o corpo 1, e sua respectiva tabela 

para o intervalo de 0 à 5 segundos. 
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Figura 5.10 - Representação do gráfico e tabela da função V= 1 + 2 t da  atividade 2, item e, referente a fase 2 da 

pesquisa construídos com o software Modellus pelos grupos 04,05,06,07 e 08. 

 

Fonte – Construído com o Software Modellus 

 

                  Feita a análise do gráfico e da tabela pelas duplas, sem intervenção do professor, 

observamos que as duplas não tiveram nenhuma dificuldade em definir a solução para o 

problema. Tal afirmação pode ser constatada nas argumentações feitas por alguns alunos, a 

seguir: 

Comentários dos alunos dos grupos: 04, 05, 06, 07 e 08. 

“Fica fácil perceber no gráfico, que a reta não sai da origem e sim do ponto 1 no eixo da 

ordenada, constatando que a velocidade inicial do corpo é 1 m/s”. 

“Percebemos através do gráfico que após 5 segundos de movimento o corpo atinge a 

velocidade de 11 m/s, e tal fato pode ser comprovado ao observa a tabela”. 

“Ao usar o software Modellus para construir o gráfico, fica fácil perceber que se trata de 

uma função do 1º que define a relação da velocidade em função do tempo, pois temos uma 

reta”. 

 

f) Crie uma animação que represente a velocidade do corpo 1 em função do tempo. 

                 Após a realização da animação houve uma socialização dos resultados. Nesse 

momento o professor pesquisador resaltou a importância de trabalhar com situações  

problemas utilizando o software Modellus, pois possibilitou aos alunos e professores 

participarem ativamente de um processo contínuo de colaboração, motivação, investigação, 

reflexão e desenvolvimento do senso crítico e da criatividade. 
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                 Com a demonstração e simulação de fenômenos e imagens de estruturas e suas 

manipulações, abriram-se caminhos para organização dos conceitos, atuando como 

organizadores prévios através do estabelecimento de pontes conceituais entre os subsunçores 

dos alunos e o novo conceito (AUSUBEL, 1978). 

 

Figura 5.11: Animação que representa  o gráfico e tabela da função  V= 1 + 2 t  da atividade 2, item f, referente a 

fase 2 da pesquisa, construída com o software  Modellus, pelos grupos 04,05,06,07 e 08. 

 

 

Fonte – Construído com o Software Modellus 

 

                  Na quarta aula, realizada no laboratório de informática, foram discutidas 

colaborativamente entre os grupos as atividades das aulas anteriores, momento de 

socialização de informações e maturação do conhecimento. Em seguida, continuamos as 

atividades do guia (apêndice D). Prosseguindo a análise, apesar de alguns obstáculos 

evidenciados em percentagens minoritárias nas respostas dos alunos, sobre uso pedagógico e 

operacional do software educativo Modellus, como ferramenta de auxílio pedagógico ficou 

evidente  que essa ação favoreceu  a aprendizagem significativa de cinemática 

                 Na quinta aula realizada no laboratório de informática, com os alunos já 

familiarizados com o funcionamento do software Modellus, depois que foi vivenciada a 

experiência através de duas atividades com este software, foi sugerida uma nova atividade que 

abordava uma situação particular do movimento uniformemente variado, muito comum que 

retrata o lançamento vertical dos corpos. 

 

- Grupos: 09 e 10. 

Atividade 3 (questão adaptada do livro Física vol 1, FTD de olho no vestibular, BONJORNO, 

José Roberto; Regina de Fátima; Clinton Márcio Ramos , 1993), Apêndice D: 

“Uma pedra é lançada verticalmente para cima, com velocidade de modulo igual a 15 m/s, a 

partir de um ponto P, situado a 20 m acima do solo. Determine”: 

a) O tempo, após o lançamento, necessário para a pedra atingir a altura máxima. 
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                  Neste item houve a necessidade da mediação do professor pesquisador, ao 

perceber a dificuldade em definir o modelo matemático, a partir da situação problema, pois os 

alunos participantes da pesquisa apresentaram dificuldade em definir o referencial, montar e 

extrair do enunciado as grandezas físicas necessárias para definir o modelo matemático da 

função horária do espaço, relacionando com a aceleração gravitacional. 

                  Para encontrar a solução desse item, as duplas realizaram sucessivos ciclos entre 

aluno-máquina, pois todos queriam ter uma precisão no resultado encontrado. Ao realizar uma 

analise da situação problema, com a mediação do professor pesquisador os alunos 

conseguiram identificar as grandezas físicas e extraí-las do enunciado para montar  modelo 

matemático H = 20 + 15 t – 1/ 2 g t
2 

. O intervalo de tempo é acrescido da variável 

independente t utilizado por algumas duplas de alunos: 

 

Figura 5.12 - Representação do modelo matemático que representa a altura atingida no lançamento  de uma 

pedra      H = 20 + 15 t – 1/ 2 g t
2 

 na atividade 3, item a, referente a fase 2 da pesquisa, construído com o 

software  Modellus. 

 

Fonte – Construído com o Software Modellus 

 

                  Pode-se observar na figura 4.13 abaixo o gráfico e tabela traçados pelos grupos ao 

utilizarem software Modellus:  

 

Figura 5.13 - Representação do gráfico e tabela da função modelo H = 20 + 15 t – 1/ 2 g t
2 

  da  atividade 3, item 

a, referente a fase 2 da pesquisa, construídos com o software Modellus, pelos grupos 09 e 10. 

 

Fonte – Construído com o Software Modellus 
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                  Após observarem a tabela, os alunos perceberam, sem nenhuma dificuldade, que o 

tempo necessário para a pedra atingir a altura máxima foi de 1, 5 segundos. Tal conclusão 

pode ser constatada ao analisarmos os argumentos dos alunos transcritos a seguir: 

Comentários dos alunos dos grupos: 09 e 10 

“Observamos pelo comportamento do gráfico que a situação problema retratada é definida 

por uma equação do 2º grau, o que caracteriza o movimento como uniformemente variado”. 

“É fácil verificar no gráfico que a pedra não é lançada do solo e que a mesma atinge uma 

altura máxima de 31,25 m ao verificar a tabela”. 

“Podemos perceber ao observar o gráfico que a pedra toca o eixo das abscissas (eixo do 

tempo) em 4 segundos, ou seja,  atinge o solo em 4 segundos”. 

“O tempo gasto para a pedra atingir a altura máxima é de 1,5 segundos, fato observado na 

tabela”.  

 

b) O tempo, após o lançamento, necessário para a pedra atingir o solo. 

 

                 As duplas puderam através do software Modellus, considerar e trabalhar 

acréscimos de tempo em vários números decimais e de forma rápida montar gráfico e a tabela 

com os valores encontrados. Após essa análise gráfica, os alunos participantes da pesquisa 

não tiveram dificuldades em perceber que o tempo necessário para a pedra atingir o solo foi 

de 4 segundo. 

                 Nesta atividade, exploramos o uso operacional e pedagógico do software educativo 

Modellus no qual interagimos de forma colaborativa para construir conhecimentos 

significativos e, ao mesmo tempo, nortear-se numa proposta pedagógica que valoriza a 

aprendizagem, através do ciclo de ação, reflexão e depuração dos conhecimentos dos alunos. 

Neste contexto, os alunos interagiram e discutiram colaborativamente sobre a interface do 

software, suas ferramentas e recursos disponíveis, limites e possibilidades de uso. 

                 Desta forma, seguindo os princípios ausubelianos, os conceitos foram 

colaborativamente trabalhados e ressignificados em sala de aula, procurando operá-los dos 

mais gerais para os mais específicos, a fim construir novos conhecimentos de forma mais 

significativa e facilitar o desenvolvimento do processo de aprendizagem (AUSUBEL 2003; 

MOREIRA 2006). 

                 Na sexta aula, foi realizado um pós-teste, a fim de verificar o nível de assimilação 

dos conteúdos da Cinemática Escalar, trabalhados durante a execução do projeto. O teste 

constava de três questões (apêndice E), contemplando os conteúdos MRU e MRUV que 
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foram respondidos com o auxilio do software Modellus, na construção de gráficos, tabelas e 

animações. 

                 Neste momento, os alunos Participantes da pesquisa desenvolveram 

colaborativamente, com seus pares, as questões propostas no tema da pesquisa da dissertação, 

o que constatamos ter favorecido o desenvolvimento da aprendizagem significativa e a 

construção de novos conhecimentos sobre o tema cinemática escalar. 

                  Portanto, as representações simultâneas dos modelos matemáticos através de 

gráficos, tabelas e formas algébricas, permitem ao aluno estabelecer múltiplas inter-relações 

entre tais recursos, facilitando a cognição, diversificando e ampliando os horizontes dos 

estudantes, na concepção de caminhos que levem mais facilmente à solução de problemas 

propostos. 

                 Percebemos que, no final das atividades desenvolvidas no laboratório, os alunos 

participantes da pesquisa demonstraram desenvolvimento no ciclo de aprendizagem e foram 

capazes de estabelecer melhores conexões entre os conceitos referentes ao conteúdo de 

Cinemática e seus conhecimentos prévios, favorecendo uma maior compreensão na aplicação 

do conceito de movimento uniforme e uniformemente variado e uma melhor explicação 

Física, esta última auxiliada pela tarefa de desenvolvimento e construção interativos de 

gráficos e tabelas no software educativo Modellus. 

                 Em seguida, no (apêndice G), reproduzimos um questionário de quatorze questões 

com os alunos, para avaliarmos o desenvolvimento das atividades durante a pesquisa e o 

software utilizado.  

 

Opinião dos Alunos:  

a) Com Relação às Atividades com o Software Modellus 

                 Podemos fazer uma avaliação da proposta pedagógica utilizada durante a pesquisa 

e do software Modellus, analisando o questionário 2 aplicado aos alunos (Apêndice G), pois o 

mesmo favoreceu compreender melhor a concepção dos alunos durante a segunda fase da 

pesquisa. 

                No processo de resolução das situações-problema, os alunos apresentaram algumas 

limitações cognitivas e foram questionados sobre as dificuldades na resolução. A maioria dos 

alunos destacaram dificuldades em entender o enunciado das questões propostas, por se 

tratarem de questões contextualizadas, e das formulas matemáticas por não lembrarem as 

equações e principalmente das suas respectivas aplicações. Tal afirmação pode ser constatada 

pelo gráfico que representa a resposta dos alunos participantes da pesquisa, ver Apêndice G: 
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Gráfico 5.10 - Respostas dos alunos sobre as maiores dificuldades durante a resolução dos problemas.                        

   
Fonte - Dados coletados no questionário 2, referente a fase 2 da pesquisa - Apêndice G) 

 

                  Observando o gráfico, percebemos que, dos 20 alunos participantes da pesquisa, 

12 alunos, (60%), afirmaram ter dificuldades por não lembrarem as equações que 

caracterizam os movimentos uniforme e uniformemente variado. 8 alunos, (40%), afirmaram 

ter dificuldades na compreensão dos enunciados das situações-problemas, por serem 

contextualizadas. Podemos dizer que atividades contextualizadas envolvendo outras áreas do 

conhecimento representam algo novo para estes alunos. 

 

b) Com Relação o Procedimento Didático no Laboratório de Informática 

                 Na segunda questão, os alunos foram questionados sobre a interação e manipulação 

das ferramentas do software Modellus, durante as atividades no laboratório de informática. 

Ao analisarmos as respostas constatamos que a maioria dos alunos participantes da pesquisa 

não apresentaram dificuldades na manipulação do software ao resolverem as atividades 

propostas. Tal constatação pode ser observada no gráfico abaixo. 
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60% (12) 

Dificuldades na resolução dos problemas 

Interpretação do Enunciado Vocabulário Fórmulas matemáticas 
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Gráfico 5.11- Respostas dos alunos sobre as interações e manipulações com as ferramentas do software 

Modellus na resolução de problemas. 

 

 Fonte - Dados coletados no questionário 2, referente a fase 2 da pesquisa - Apêndice G 

 

                     Dos 20 alunos participantes da pesquisa, 12 alunos, (60%), afirmaram não ter 

dificuldades em interagir e manipular as ferramentas do Modellus. 2 alunos, (10%), não 

conseguiram interagir e manipular tais ferramentas de forma satisfatória, outros 6 alunos 

participantes, (30%), afirmaram que, em alguns casos, não conseguiram manipular 

satisfatoriamente com as ferramentas do Modellus. Tais informações podem ser constatadas 

no questionário do apêndice G.  

                  Na questão três os alunos foram questionados se a metodologia utilizada durante 

as aulas no laboratório de informática tornaram as aulas de Física mais empolgante. Tal 

resposta pode ser constatada em alguns depoimentos retirados do questionário apêndice G. 

Aluno 09 

 “As aulas tornaram-se mais dinâmicas e atraentes”. 

Aluno 13 

 “Os problemas foram resolvidos de forma mais fácil e rápida”. 

Aluno 18 

“Ficou mais empolgante, pois fica mais fácil construir gráficos, tabelas”. 

Aluno 20 

 “As animações tornam as situações problemas mais reais”.   

 

                  Percebemos que o procedimento didático adotado com ação pedagógica na 

segunda etapa da investigação, tornou a aprendizagem mais fácil e empolgante, indicando ser 

possível quebrar o paradigma de que a Física é muito difícil.   

60% (12) 

10% (2) 

30% (6) 

Facilidade na interação e manipulação do Modellus 

Sim não  As vezes 



117 

 

 c) Comparação entre os momentos da investigação nas atividades sem/com o Uso do 

Software Modellus 

                 Na questão cinco do questionário 2 proposto, (Apêndice G), os alunos foram 

levados a refletir e comparar em qual dos momentos houve uma maior consolidação na 

aprendizagem. Para Okada (2008), na teoria construtivista, o aluno constrói seu conhecimento 

e significado nas relações existentes com os diversos elementos da prática pedagógica, por 

meio da sistematização do conhecimento tornando-o mais significativo.  

                 Tal questionamento pôde ser observado quando se perguntou ao aluno em qual dos 

momentos da investigação, o procedimento didático tornou-se mais fácil à solução de 

problemas? Favoreceu uma maior aprendizagem? Observamos isto nas respostas à pergunta 

cinco, formulada no questionário para alunos, ver Apêndice G: 

Comentários dos alunos participantes da pesquisa: 

Aluno 01 

 “No laboratório de informática ao utilizar o Modellus, pois basta definir o modelo 

matemático e alguns parâmetros e o software constrói o gráfico e a tabela”. 

Aluno 05 

 “Usando o Modellus, pois não precisa trabalhar com muito cálculo”. 

Aluno 07 

 “Usando o software Modellus, pois a animação torna a situação problema mais real”. 

Aluno 12 

 “Usar o laboratório de informática e o software Modellus deixa a aula mais empolgante”. 

Aluno 14 

 “A alternativa Modellus, pois para mim é bem mais fácil chegar à solução dos problemas”. 

 

                  Percebemos que o uso desta estratégia metodológica traz significativas mudanças 

em vários aspectos no ensino de Física, como interpretação de gráficos e tabelas, que é vista 

de forma negativa pelos alunos, que diante das dificuldades encontradas no domínio desta 

área acabam desanimando em seu estudo.   

 

d) Considerações dos alunos ao uso do software Modellus 

                Na questão seis, os alunos foram questionados sobre a interface do Modellus, se é 

amigável, ou seja, se é de fácil manipulação. Tal questionamento pode ser analisado 

observando as respostas, dos alunos 08, 10, 13, 15, 19 e 20 ( Apêndice G ). 

- “Sim, é prático e fácil interpretar gráficos e tabelas”. 
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“Sim, pois facilita a utilização da fórmula e interage com o objeto animado”. 

“Sim, basta um pouco de prática”. 

 “Tem bastante recursos e nos permite interagir com as variáveis”. 

“Sim torna o modo de resolver os problemas bem mais interessantes”.  

“Sim, pois chegamos ao resultado com mais certeza (precisão), sem dúvida nenhuma”. 

               

                 Nas questões sete, oito e nove, os alunos foram questionados sobre a atuação do 

professor pesquisador na mediação durante a execução das atividades proposta, sobre a 

importância de trabalhar com o software educativo nas aulas de Física e o nível de 

compreensão conceitual ao utilizar o Modellus. 

 

Gráfico 5.12 -  Representação gráfica das respostas dos alunos participantes da pesquisa sobre as considerações 

no uso do Software Modellus. 

 

Fonte - Dados coletados no questionário 2, referente a fase 2 da pesquisa.(Apêndice G) 

                  

                 Analisando as respostas dos alunos às questões sete, oito e nove do questionário 2, 

apresentadas no apêndice G, percebemos que, (60%), 12 dos alunos participantes da pesquisa, 

responderam a opção “sim”, na questão sete, mostrando indícios de que solicitaram ajuda ao 

professor pesquisador para executar as tarefas propostas. 4 alunos participantes, (20%), 

responderam  “não”, outros 4, (20%), disseram que somente, às vezes, tinham  a necessidade 

da mediação do professor para executar as atividades. 

                  Percebemos que na questão oito, em relação à compreensão dos conceitos 

trabalhados em Cinemática utilizando o software Modellus, 12 alunos participantes da 

pesquisa, (60%), assinalaram “sim”, 2 alunos, ( 10%), assinalaram “ não” e 6 alunos, (30%), 
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disseram que somente, às vezes, compreendiam os conceitos de Cinemática escalar utilizando 

o Software Modellus, revelando indícios de que compreenderam parcialmente os conceitos. 

                 Ao analisar a questão nove, percebemos que a maioria dos alunos participante da 

pesquisa considera importante à utilização de software educativo no ensino de Física. Tal 

situação ressalta o interesse dos jovens pelo uso das tecnologias. Dos 20 alunos 

pesquisadores, 14 alunos, (70%), disseram considerar importante a utilização do software, 2 

alunos, (10%), disseram que “ não” , e 4 alunos, (20%), disseram que somente ,às vezes, é 

necessário utilização dos softwares educativos no ensino de Física, revelando indícios de 

aprovação parcial quanto ao uso das TDIC’S. 

                 Com o uso do Modellus, o aluno torna-se agente ativo no processo de ensino 

aprendizagem, podendo simular, alterar parâmetros, fazer melhorias na forma que desejar. Ao 

se deparar com situações desafiadoras, investigativas nas quais o aluno pode elaborar suas 

próprias soluções e conclusões, para isto mobilizando seus recursos cognitivos, temos um 

importante aliado quanto ao desenvolvimento das habilidades e competências tão citados que 

referenciaram o trabalho aqui exposto. 

                 Na questão dez, os alunos foram levados a refletir sobre as considerações 

relevantes do uso do software Modellus como ferramenta de aprendizagem. Apresentamos ,a 

seguir ,comentários dos alunos 03, 09, 13, 16, 17 e 19, que nos fornece elementos que 

indicam as possíveis vantagens ao utilizar o software Modellus, ver apêndice G. 

“As atividades foram interessantes, pois conseguimos enxergar de forma mais real as 

trajetórias e os movimentos realizados e também por que diversificou as atividades, não 

ficamos só na sala”. 

“As atividades com o software Modellus foram produtivas e atraentes, promovendo um 

conhecimento mais prático do assunto”. 

 “As aula ficaram mais dinâmicas, eficientes e objetivas, pois praticamos o que vimos”. 

“O software Modellus facilita a construção de gráficos e tabelas”. 

“Com o uso do Modellus os alunos interagem mais, por ser mais fácil de manipular as 

informações, favorecendo o desenvolvimento da autonomia, além de ser mais dinâmico”. 

“Com o uso do software Modellus conseguimos ter melhores resultados na construção de 

gráficos e tabelas, ou seja, melhor aprendizagem”.  

                 Percebemos que o uso pedagógico do software Modellus, pode favorecer o 

desenvolvimento da autonomia e objetividade, tornando as aulas mais prazerosas e 

significativas, rompendo a forma de aula convencional. 
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                 Na questão onze foram apresentadas algumas sugestões sobre a ação pedagógica no 

laboratório de informática. Tais considerações podem ser constatadas em alguns depoimentos 

retirados do questionário 2, apêndice G. 

Comentários dos alunos 02, 05, 11, 16, 18 e 20. 

“Se o Modellus fosse usado com maior frequência às aulas seriam mais produtivas”. 

“Usar softwares educativos para atrair o interesse dos alunos e ao mesmo tempo 

ressignificar as metodologias de ensino de Física”. 

“Com certeza, se pelo menos em duas aulas de Física fosse utilizado o programa teríamos 

um melhor rendimento”.  

“Utilizar o laboratório mais vezes”.  

“Apresentar o software Modellus aos professores de outras áreas para que usassem nas 

aulas”. 

“ Com um computador principal mostrando exemplos, interagindo com ao alunos ao mesmo 

tempo”.  

                 Ao analisarmos as sugestões, percebemos indícios de interações entre as duplas de 

alunos, como também entre professor pesquisador e alunos participantes da pesquisa. Esse 

fator, por si só, não garante a aprendizagem, mas é um “catalisador” para a mesma de modo 

que facilita o alcance dos objetivos de ensino.  

                 Nas questões seguintes os alunos foram questionados sobre o tempo que foi 

destinado no laboratório de informática, e foram instigados a responder se a metodologia 

utilizada na pesquisa e o software educativo Modellus favoreceu uma aprendizagem 

significativa. Tal questionamento pode ser analisado ao observar as respostas no questionário 

2.( Apêndice G). 

Comentários dos alunos: 06, 09 e13.  

Aluno 06 

“O tempo foi suficiente, e a metodologia foi bastante dinâmica e interessante”. 

Aluno 09 

“Sim, o tempo foi suficiente e a metodologia utilizada na pesquisa foi bastante proveitosa, 

pois ajudou os alunos a despertar suas autonomias, tornando as aulas mais atrativas e menos 

complicadas”. 

Aluno 13 

“Sim o tempo foi suficiente e a aprendizagem tornou-se significativa, pois a utilização do 

laboratório de informática e a utilização do software educativo Modellus facilitaram a 
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compreensão dos conceitos e construção de gráficos e tabelas no estudo da Cinemática 

Escalar”. 

                 Percebemos, por meio das respostas e das intervenções feitas pelo professor 

pesquisador durante o desenvolvimento da pesquisa, indícios de um maior interesse pela 

aprendizagem colaborativa, possibilitando um crescimento da curiosidade quanto a novas 

descobertas que apesar das dificuldades apresentadas nas primeiras atividades no laboratório, 

aos poucos os alunos foram interagindo com os recursos do software, conseguindo construir  

modelos matemáticos e chegar à solução de todas as atividades propostas.  

                 Observamos, no final dos trabalhos com o teste sobre cinemática escalar com o uso 

do Modellus (apêndice E), aplicado como instrumento para análise de conceitos, haver 

indícios de ocorrência de ressignificação e aquisição de novos conceitos pelos alunos, quando 

os comparamos ao questionário 1, (Apêndice F), aplicado no início da investigação, em que a 

maioria dos alunos mostravam indícios de maiores limitações quanto à compreensão de 

conceitos básicos da cinemática e o questionário aplicado no término das seções do Modellus 

(Apêndice G),  que mostram a construção e ganho desse conhecimento. 

                 A seguir, são apresentadas as conclusões e sugestões das atividades referentes à 

pesquisa realizada. 
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6 - CONCLUSÃO E SUGESTÕES 

 

                 Neste capítulo, apresentamos as conclusões da pesquisa, apontando os aspectos 

relevantes à prática pedagógica do professor, mediante o uso dos recursos tecnológicos e as 

mudanças no processo de aprendizagem do aluno. O mapa conceitual apresentado na figura 

06 apresenta os temas relevantes à conclusão da dissertação, apontando sugestões para as 

futuras pesquisas.  

 
Figura 06 - Mapa Conceitual de apresentação do sexto Capítulo 

 

   

 
 

Fonte - Construído com o Software Cmap Tools. 

 

                 A pesquisa mostrou indícios que é possível melhorar o desenvolvimento no 

processo de aprendizagem dos alunos em Física ao realizarmos mudanças na prática 

pedagógica do professor concebendo e integrando o uso operacional, colaborativo e 

pedagógico do computador para facilitar a aprendizagem significativa no contexto 

educacional, mais especificamente através da utilização de recursos tecnológicos do software 

Modellus.  

                 Tal cenário pedagógico foi observado ao compararmos o desempenho dos alunos 

participantes da pesquisa durante as aulas, onde foram vivenciados aspectos do ensino 

tradicional (aulas expositivas com resolução de questões propostas no quadro, onde o 

professor transmite a informação “agente ativo” e o aluno recebe a informação sem questionar 

ou interagir “ agente passivo” no processo de ensino aprendizagem) durante a primeira fase,  e 

aulas no laboratório de informática realizando sessões didáticas na segunda fase, com a 
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mediação do professor pesquisador na perspectiva colaborativa no estudo da cinemática 

escalar. 

                 Podemos inferir da análise dos resultados apresentados no Capítulo 5, que os 

alunos mostraram-se motivados para resolver as situações-problema que envolvia seu 

cotidiano e que propiciaram uma crescente aquisição de conhecimento sobre o conteúdo 

estudado. Habituados a uma nova metodologia e atraídos pelo o uso pedagógico e operacional 

de um software educativo na disciplina de física, foi possível constatar que os alunos 

apresentaram uma predisposição para aprender também devidamente mediados pelo 

professor. 

                 O desenvolvimento do processo de aprendizagem, com o uso de práticas 

articuladas ao laboratório de informática, permitiu aos alunos, colaborativamente interagirem 

com o computador, interpretar, ressignificar e criar novos significados, para resolver 

situações-problemas. Dessa forma, utilizando-se da análise dos relatos dos mesmos, foi 

possível caracterizar indícios preliminares que, através da realização de sessões didáticas, com 

o uso e auxílio do software Modellus, houve o desenvolvimento da aprendizagem 

significativa, colaborativa e interativa. 

                 A investigação realizada, no decorrer das práticas pedagógicas desenvolvidas junto 

aos alunos, seguiu uma abordagem exploratória, qualitativa, aplicada e com característica de 

pesquisa-ação, tudo isso articulado pedagogicamente e metodologicamente as técnicas da 

teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, ao uso dos mapas conceituais de Novak e 

aos pressupostos da espiral de aprendizagem de Valente. 

                 A metodologia utilizada na pesquisa nos permitiu também avaliar o campo de 

conhecimentos prévios dos alunos, relativos ao conceito de cinemática escalar, pois foi 

aplicado para esse fim, questionários interrogativos dando ênfase nas representações dos 

gráficos e tabelas que ajudaram a compreender o movimento dos corpos. Podemos destacar 

nesses estágios da pesquisa, indícios de que os alunos apresentavam fragilidades no processo 

de construção de conceitos físicos, especificamente em relação às equações que caracterizam 

os movimentos uniforme e uniformemente variados. 

                 Adotamos, em um primeiro momento, um modelo de aula expositivo-participativa, 

incorporando um trabalho colaborativo para desenvolver os conceitos iniciais do conteúdo de 

Cinemática Escalar, com o uso de mapas conceituais e seguindo os aspectos da teoria da 

aprendizagem de Ausubel. Nesse momento, foi possível estabelecer uma base conceitual e 

ampliar os conceitos Físicos sobre os conteúdos básicos de Cinemática. 
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                 No segundo momento, associamos tais conteúdos aos recursos da informática, na 

perspectiva de desenvolver atividades no laboratório de informática, dando um enfoque mais 

claro e de rápida resolução (construção de tabela, gráfico e animações), mas que análise e 

discussão feita pelos alunos, usando os resultados encontrados com o auxílio do software 

educativo Modellus, possibilitando uma melhor compreensão do tema em estudo Cinemática 

escalar.   

                 Neste processo o aluno que detém o domínio de um conceito atuou como 

multiplicador, colaborou e recebeu do outro novo conceito, sendo agente ativo na construção 

da aprendizagem significativa, com o uso dos recursos tecnológicos. 

                  É importante destacar que se verificou durante a pesquisa uma mudança na postura 

dos alunos, favorecendo o desenvolvimento da autonomia, habilidades de investigação e 

capacidade de aplicar conceitos físicos nas situações-problemas, superando inclusive algumas 

dificuldades apresentadas em conteúdos anteriores. 

                 Como produto da pesquisa, foi produzido um Manual de aprendizagem, abordando 

o uso pedagógico do software Modellus para professores de Física. Assim como, outros 

softwares educacionais que servirão de auxílio ao professor na elaboração de práticas 

pedagógicas significativas e colaborativas com a utilização do computador, facilitando a 

aprendizagem. 

                 Como sugestão para futuros trabalhos, recomendamos: estender a técnica de aula 

aplicada nesta pesquisa junto às disciplinas das ciências da natureza e outras áreas do 

conhecimento; diagnosticar os conhecimentos prévios e os subsunçores dos alunos 

participantes da pesquisa através de questionários e questões discursivas; aprimorar o uso 

pedagógico dos softwares educativos e a formação de professores da escola para uso 

pedagógico do computador como ferramenta de apoio pedagógico ao desenvolvimento de 

práticas educacionais de aprendizagem colaborativa e significativa; estimular alunos e 

professores a adotar uma política de utilização do laboratório de informática integrada em 

apoio às diversas disciplinas ampliando os conhecimentos e ressignificando-os no ambiente 

escolar. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - PRÉ-TESTE DE SONDAGEM DOS CONHECIMENTOS PRÉVIOS DOS 

ALUNOS  

                 Neste apêndice será reproduzido um pré-teste abordando conceitos e propriedades, 

referentes ao tema cinemática, constituído de dez questões de múltipla escolha. O aluno 

deverá assinalar com um ( X ) a opção que julgar correta, porém da quarta a décima questão o 

aluno também terá que apresentar suas respostas, através de notas explicativas e cálculos 

matemáticos.  

     As questões estão divididas segundo crescentes níveis de dificuldades, que 

caracterizam a cinemática escalar, cujo objetivo e averiguar os conhecimentos prévios 

adquiridos pelo aluno em sua vida escolar. Tal proposta objetiva fornecer subsídios para que 

se possam avaliar os conhecimentos dos alunos, o que servirá como base de dados para a 

pesquisa no campo da educação que é desenvolvida na dissertação de Mestrado de Ricardo 

Diniz Souza e Silva, no tema ensino e aprendizagem de Física.   

      Por questão de ética, o nome de nenhum aluno não será revelado ou apresentado 

no texto da dissertação ou qualquer informação ou documento que venha a ser gerado a partir 

dos dados coletados junto aos alunos. 

Nome (confidencial) __________________________________________________ 

Data /____/____/______ 

 

1. Se um corpo está em movimento em relação a um referencial, podemos afirmar que: 

a) (     )  ele está em movimento em relação a qualquer referencial.  

b) (     )  ele poderá estar parado em relação a algum outro referencial.  

c) (     ) ele estará parado em relação a qualquer outro referencial. 

d) (     ) o movimento não depende do referencial. 

 

2. Dizer que um movimento se realiza com uma aceleração constante de 5 m/s
2 
 significa que: 

a) (     ) em cada segundo o móvel se desloca 5 m. 

b) (     ) em cada segundo a velocidade aumenta 5 m/s. 

c) (     ) em cada segundo a aceleração do móvel aumenta de 5 m/s. 

d) (     ) em cada 5 segundos a velocidade aumenta de 1 m/s
2 
. 
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3. Num movimento uniforme podemos afirmar que: 

a) (     ) o corpo percorre distâncias iguais em tempos iguais. 

b) (     ) o corpo percorre distâncias maiores à medida que o tempo passa. 

c) (     ) a distância percorrida é igual ao tempo gasto. 

d) (     ) a velocidade aumenta à medida que o tempo passa. 

 

4. A posição inicial de um corpo é de 5 m e ele tem uma velocidade constante de 2 m/s. A 

função horária da posição deste movimento é melhor representada em. 

a) (     ) S = 2+ 5.t  

b) (     ) S = 5 + 5.t 

c) (     ) S = 2 + 2.t 

d) (     ) S = 5 + 2.t 

 

5. Um móvel executando um movimento uniforme sai da posição de 10 m com velocidade de       

– 2 m/s. Podemos afirmar que ele passará pela origem depois de: 

a) (     ) 5 s 

b) (     ) 6 s 

c) (     ) 7 s 

d) (     ) 8 s 

 

6. Um corpo em movimento variado tem a sua velocidade descrita pela função V = 5 + 2.t. A 

velocidade deste corpo será igual a 13 m/s depois de: 

a) (     ) 1 s 

b) (     ) 2 s 

c) (     ) 3 s 

d) (     ) 4 s 

 

7. Dois automóveis, A e B, percorreram uma trajetória retilínea conforme as equações:                

Sa = 30 + 20.t e Sb = 90 - 10.t, sendo a posição S em metros e o tempo t em segundos. No 

instante t = 0, a distância, em metros, entre os automóveis era de: 

a) (     ) 30 

b) (     ) 50 

c) (     ) 60 

d) (     ) 80 
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8. Com uma filmadora que tira oito fotos por segundo, foi filmada uma cena do cotidiano. 

Depois de revelado, esse filme foi projetado à razão de 24 fotos por segundo, com duração de 

6 minutos. A cena real, em minutos demorou: 

a) (     ) 2 

b) (     ) 12 

c) (     ) 18 

d) (     ) 30 

 

9. A função da velocidade de um corpo é V = 2 – 4.t. Se ele partir da origem, a função horária 

da posição será: 

a) (     ) S = 4.t + 4. t
2 
 

b) (     ) S = 4 + 4. t
2 
 

c) (     ) S = 2.t – 4.t 

d) (     ) S = 2.t – 2. t
2 
 

 

10. Em quanto tempo uma composição ferroviária de 200 m de comprimento, que se desloca a 

uma velocidade constante de 50 km/h realizará a travessia de uma ponte de 50 m de 

comprimento? 

a) (     ) 10 s 

b) (     ) 15 s 

c) (     ) 18 s 

d) (     ) 20 s  
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APÊNDICE B - MANUAL DE APRENDIZAGEM PARA AS AULAS DE CINEMÁTICA. 

 

                 Neste apêndice são apresentados conteúdos concernentes ao tema cinemática 

escalar, que foram concebidos pelo professor-pesquisador para os alunos da escola de ensino 

fundamental e médio Custódio da Silva Lemos, localizada no município de Cascavel-Ce.  

                 Tal material de estudo deve ser trabalhado colaborativamente em sala de aula, 

contando com a mediação do professor-pesquisador, para suprir deficiências conceituais 

prévias dos alunos e, eventualmente os alunos resignificarem ou construírem novos 

conhecimentos.  

 

ROTEIRO DAS AULAS 

 Noções básicas de cinemática escalar 

 Mapas conceituais no ensino da cinemática 

 Propriedades e gráficos 

 Movimento uniforme 

 Movimento uniformemente variado 

 

AULA 1: INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA CINEMÁTICA 

OBJETIVOS DA AULA 

                 Nessa aula vamos reconhecer fazer a leitura e apresentar as noções básicas para o 

desenvolvimento da cinemática por meio de conceitos e situações problemas do cotidiano. 

Identificaremos a partir de um referencial a posição, trajetória, deslocamento, aceleração e 

velocidade de um corpo interpretando e utilizando gráficos, tabelas e fórmulas matemáticas. 

 

INTRODUÇÃO  

                 Caro aluno, vamos agora estudar uma das partes da mecânica responsável em 

explicar o movimento dos corpos sem a preocupação das causas, através de um tratamento 

geométrico, com o auxilio de registros matemáticos, das sucessivas posições ocupadas por um 

corpo no decorrer do tempo, averiguando situações presentes em nosso dia a dia, que nos 

ajudam a ter melhor compreensão do mundo que nos cerca. 

 

NOÇÕES BÁSICAS DE CINEMÁTICA ESCALAR 

REFERÊNCIAL: Nem sempre é óbvio dizer o que está em movimento e o que está parado 

numa determinada situação. Quando alguém pergunta se algo está em movimento, deve-se 
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questionar. “Movimento em relação ao quê?”. Ou seja, deve-se pedir uma referência ou 

referencial, um ponto, um lugar com base no qual se pode afirmar se um objeto ou alguém 

está se movimentando. Na situação representada na figura abaixo, a referência ou o 

referencial pode ser, por exemplo, a lua, que se move em relação às árvores, porém pode está 

parada em relação à outra lua. 

EXEMPLO : O CÉU COM DUAS LUAS ? 

 

Figura 07 - Tetsuo Segui 

 

Fonte - http://www.magiazen.com.br 

 

 É claro que não! O obturador de uma máquina fotográfica fixada em um tripé foi aberto em 

determinado horário, registrando uma imagem da lua. Minutos depois, foi aberto novamente, 

e outra imagem da lua ficou registrada no mesmo fotograma do filme. Tomando as árvores 

como referenciais, percebemos que, no movimento aparente da lua, ela mudou de posição. 

 

MOVIMENTO E REPOUSO: Dizemos que uma partícula se encontra em movimento 

quando ela muda de posição com o passar do tempo, caso contrário, encontra-se em repouso. 

Exemplo: A fotografia mostra o avião situado na parte inferior está sendo abastecido pelo 

outro em pleno voo. Em relação a terra, os dois aviões estão em movimento, mas entre si, 

estão em repouso para que o abastecimento seja realizado. 

 

 

 

 

 

 

http://www.magiazen.com.br/palavra-chave/2009
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Figura 08 - Philip Wallick 

 

 Fonte - http//movv.org/tag/kc-390 

 

TRAJETÓRIA DE UM PONTO MATERIAL: Quando um ponto material, ou seja, um 

corpo se movimenta em relação a certo referencial, ele ocupa diferentes pontos à medida que 

o tempo passa, descrevendo, assim, uma linha, que pode ser reta ou curva, está linha 

determina as diversas posições que um corpo ocupa no decorrer do tempo, caracterizando o 

movimento conforme o referencial adotado. 

Exemplo: A trajetória dos carros de corrida que percorre esse trecho do autódromo é 

curvilínea. 

Figura 09 -  Corrida com velocidade constante em uma trajetória curvilínea. 

 

 Fonte - http//pt.namathis.com/tema.php 

 

O deslocamento de um móvel (objeto) é representado por ΔS (lê- se: "delta s") e corresponde 

à localização que o móvel ocupa no final do movimento (posição final) menos sua posição no 

início do movimento (posição inicial S0). Isso significa que, por exemplo, um carro parte do 

ponto X, e vai para o ponto Y, percorrendo uma distância de 100m, e em seguida, retornar ao 

ponto X, seu deslocamento escalar será 0(zero), pois ele inicia e termina seu movimento no 

mesmo lugar. 

Distância percorrida: (ou espaço percorrido) é a medida sobre a trajetória descrita  no  

movimento. Seu valor depende da trajetória. 

http://movv.org/tag/kc-390/
http://pt.namathis.com/tema.php?tema=fisica-carros-corrida-com-velocidade-constante-em-uma-trajetoria-curvilinea
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Espaço: É a grandeza que define a posição de um ponto material sobre sua trajetória, sua 

medida é realizada a partir da origem dos espaços.  

Espaço percorrido: medida de todo o comprimento do percurso realizado pelo corpo. 

                            Citaremos abaixo alguns exemplos para diferenciar os conceitos de deslocamento e  

espaço percorrido. 

Exemplo 1: O espaço percorrido mede todo o comprimento do percurso do corpo. Por 

exemplo, se um corpo for do ponto A ao ponto B (que distam entre si de 5 metros), e depois 

voltar ao ponto A, o espaço percorrido será 10 m. 

                  Deslocamento é simplesmente a distância do ponto em que começou o movimento 

ao ponto em que parou. Usando o mesmo exemplo, se um corpo for do ponto A ao ponto B e  

voltar ao ponto A, o seu deslocamento do início ao fim da situação será zero, pois iniciou o 

movimento no ponto A e finalizou-o no ponto A. 

Exemplo 2: As corridas de automóveis, em que um automóvel precisa completar uma volta 

em uma pista. Quando o automóvel completar uma volta na pista, o espaço percorrido será 

toda a extensão da pista, mas o deslocamento será zero, pois, ao final de uma volta, o carro 

retorna ao mesmo ponto do qual partiu. 

Exemplo 3: A fotografia tirada no instante em que o automóvel estava no km 35 de uma 

rodovia. Então, seu espaço S será igual a 35 km, o que significa que ele estava a 35 km do 

marco zero da rodovia, ou seja, da origem do movimento, e seu deslocamento será dado pela 

diferença das posições final e inicial, ou seja, 35 – 0 = 35 km. 

 

Figura 10: Fonte - htpp://portalr2. blogspot.com 

 

VELOCIDADE ESCALAR MÉDIA: Indica a ideia quantitativa ou numérica da rapidez 

com que um corpo se movimenta, estando representada matematicamente como uma relação 

entre quociente do espaço percorrido ( Δs ) pelo intervalo de tempo (Δt ) correspondente. 

http://portalr2.blogspot.com/2011_08_01_archive.html
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                 Com relação às unidades de medidas de velocidade, note que elas correspondem 

sempre a um quociente de uma unidade de espaço por uma de tempo. Assim, no sistema 

internacional de medidas, teremos: 

                   Unid ( v ) = unid ( s )/ unid ( t ) = m/s 

               Concluímos, então, que a unidade de velocidade, no S.I, é o metro por segundo 

(m/s).  Frequentemente, usamos também a unidade quilômetro por hora ( km/h) e vale a 

seguinte relação: 

                               

                De fato: 

                           3,6 km / h = 36000 m / 3600 s = 1 m/s  

Exemplo: Uma linha de ônibus urbano tem um trajeto de 25 km. Se um ônibus percorre o 

trajeto em 25 minutos. Calcule a sua velocidade média em m/s. 

 

Figura 11: Fonte - http://www.ebah.com.br 

Para calcularmos a velocidade escalar média substituímos os valores dados na expressão da 

velocidade escalar média: 

 

                  V = 25 km/25min = 1km/min  

                  Ou seja, V = 1000 m / 60 s = 16,66 m/s. 

3,6 km/h = 1 m/s 

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAJz8AD/maquina-atwood-relatorio
http://www.ebah.com.br/content/ABAAAAJz8AD/maquina-atwood-relatorio
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ACELERAÇÃO ESCALAR MÉDIA: Considere um automóvel movendo-se numa rodovia, 

sempre no sentido dos espaços crescentes, isto é, no sentido da orientação da trajetória. A 

cada segundo o velocímetro registra um aumento de 6 m/s na velocidade instantânea, 

mostrando que a velocidade do carro não se mantém constante durante o período considerado, 

esse aumento de velocidade é considerado uniforme, uma vez que a cada segundo a 

velocidade aumenta em 6 m/s, então consideramos que o automóvel  sofreu uma aceleração, 

ou seja, entre dois instantes  velocidade escalar instantânea sofreu uma variação. 

 

Exemplo: Quando parte do repouso um motociclista, acelera uniformemente, fazendo sua 

velocidade variar para 8m/s em 10 s. Sua aceleração será dada por.  

 

 

Figura 12:  Fonte -  http://aprendendofisica.net/rede 

                  α =  8/10  = 0,8 m/s
2     

 

MAPAS CONCEITUAIS NO ESTUDO DA CINEMÁTICA 

                 Mapas conceituais foram desenvolvidos pelo educador e pesquisador Norte – 

Americano Joseph Novak e devem ser entendidos como mapas de assuntos, onde o aluno faz 

a relação dos principais conceitos que ele conhece e que são escritos dentro de um retângulo e 

organizados de forma que os termos se relacionem formando estruturas mais complexas, 

estabelecendo relações de significados. Sua utilização permite criar e organizar de forma 

ordenada os conceitos sobre certo tema e compartilhar as novas informações com os colegas  

e professores. 

                 Nessa perspectiva vamos observar as relações conceituais de acordo com o grau de 

relevância e de significados ordenados através de um mapa conceitual, sobre o tema estudado. 

http://osfundamentosdafisica.blogspot.com/2012/03/cursos-de-blog-mecanica.html
http://aprendendofisica.net/rede/apontamentos-de-fisica/files/2011/03/aceleração-escalar.jpg
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A figura abaixo representa um mapa conceitual, relacionando de forma hierarquizada os 

conceitos de cinemática escalar. 

 

Figura 13: Mapa conceitual representando a hierarquização dos conceitos básicos da cinemática escalar 

 

 

Fonte - Construído com o software Cmap Tools. 

 

ATIVIDADE DE MATURAÇÃO DE CONCEITOS: Cada aluno deverá reconstruir o 

mapa conceitual utilizando as noções básica de cinemática escalar. 

 

AULA 02: MOVIMENTO UNIFORME 

OBJETIVOS DA AULA 

                 Nesta aula vamos reconhecer um movimento uniforme, identificar suas 

características     (S0 e V) e descrevê-lo de diversas maneiras, por meio de tabelas, equações e 
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gráficos. Ler, interpretar e relacionar a função horária do espaço com a função do primeiro 

grau, compreendendo as propriedades gráficas de velocidade escalar em função do tempo e do 

espaço. 

INTRODUÇÃO 

 

 

Figura 14: Fonte - http://www.essaseoutras.com.br 

 

                 Uma partícula realiza um movimento Uniforme (M.U), quando percorre distâncias 

iguais em intervalos de tempos iguais, isto é mantendo sua velocidade constante e diferente de 

zero ( V = cte ≠ 0 ) 

 

FUNÇÃO HORÁRIA DO ESPAÇO 

 S – espaço final 

 S0 – espaço inicial 

 V- velocidade 

 T - tempo  

 

EXEMPLO: Dada a função S = 10 + 3. T, que representa o movimento de uma partícula, no 

S.I, isto é, com S em metros e T em segundos, determine: 

a) Se o movimento é uniforme ou variado. 

Solução: Uniforme, porque a função horária S = 10 + 3. T é do primeiro grau em T. 

b) O espaço inicial e a velocidade escalar. 

Solução: S0 = 10 m      e       V = 3 m/s 

c) O espaço percorrido em T= 5 s. 

Solução: S = 10 + 3. 5 = 25 m 

S = S0 + V.T 

http://www.essaseoutras.com.br/movimento-uniforme-m-u-explicacao-exemplos-encontro-entre-moveis/movimento-uniforme
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d) O instante em que a partícula encontra-se na posição S = 31 m 

Solução:  31 = 10 + 3.T 

                 3.T = 21 

                   T = 21/3 

                   T = 7 s 

GRÁFICOS (MU) 

1) Função horária do espaço ( S = S0 + V.T ) 

                Como a função horária é do 1º grau em t, podemos dizer que, para o movimento 

uniforme todo gráfico (S x T) é uma reta inclinada em relação aos eixos. 

                 Então, para o movimento progressivo temos o espaço aumentando em função do 

tempo. 

 

Gráfico 6- Fonte - http://osfundamentosdafisica.blogspot.com  

 

                  Para o movimento retrógrado: temos o espaço diminuindo em função do tempo. 

 

 

Gráfico 7-  Fonte: http://osfundamentosdafisica.blogspot.com 

 

2 ) Velocidade em função do tempo ( V = V0  + a. T ) 

                 No movimento uniforme, o gráfico da velocidade em função do tempo V x T é uma 

reta paralela ao eixo do tempo, pois a velocidade é constante. 

                 Para o movimento progressivo temos: a velocidade constante e positiva. 

http://osfundamentosdafisica.blogspot/
http://osfundamentosdafisica.blogspot.com/
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Gráfico 8 -  Fonte - http://osfundamentosdafisica.blogspot.com 

                                                                       

                  Para o movimento retrógrado: a velocidade é constante e negativa. 

 

 

Gráfico 9-  Fonte - http://osfundamentosdafisica.blogspot.com  

 

PROPRIEDADES DOS GRÁFICOS ( MRU ) 

1) Espaço em função do tempo: No gráfico do espaço (S)  em função do tempo (t), o 

coeficiente angular da reta, ou seja a tangente do ângulo de inclinação α nos fornece a 

velocidade do corpo. 

                                                           Tg α = Δs/Δt = V 

 

Gráfico 10 -  Fonte - http://osfundamentosdafisica.blogspot.com  

        

2) Velocidade em função do tempo : No gráfico da velocidade escalar ( V ) em função do 

tempo  ( t ), a área compreendida entre o gráfico e o eixo dos tempos, de um instante t1 até     

outro t2 , expressa a variação de espaço Δs entre esses instantes. 

 

http://osfundamentosdafisica.blogspot.com/
http://osfundamentosdafisica.blogspot/
http://osfundamentosdafisica.blogspot/
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                                                              ΔS = V x ΔT 

                                                              ΔS = Área 

 

Gráfico 11-  Fonte: http://osfundamentosdafisica.blogspot.com  

 

ATIVIDADE DE MATURAÇÃO DO CONHECIMENTO, COMENTADA PELO 

PROFESSOR PESQUISADOR. 

                 Nesta atividade desenvolvida pelo professor mediador, será analisado o 

desempenho dos alunos, na compreensão gráfica de uma partícula que se movimenta 

uniformemente, onde os mesmos através da construção do modelo matemático identificarão 

as noções básicas de cinemática. 

                 O movimento uniforme de uma partícula tem sua função horária representada no 

diagrama a seguir: 

 

                                          S(m) 

 

Gráfico 12- Fonte - BONJORNO: de olho no vestibular, vol1, pág 27. 

 

Determine para esse movimento: 

a) A forma da trajetória descrita pela partícula. 

b) O espaço inicial e a velocidade escalar. 

c) A função horária dos espaços. 

 

http://osfundamentosdafisica.blogspot/


144 

 

ATIVIDADE DE MATURAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

                 Nestas atividades os alunos deverão justificar suas respostas através de cálculos 

matemáticos, com a mediação do professor pesquisador, em seguida as respostas serão 

discutidas e apresentadas colaborativamente. 

 

1) Um móvel se desloca numa rodovia da cidade A para a cidade B, segundo a função                       

S(t) = 50 + 60.t , sendo s (espaço) em km e t (tempo) em horas. Sabendo que A está localizada 

no km 50 desta rodovia e B dista 300 km de A, pede-se: 

a) O gráfico da função S. 

b) A posição do móvel para t = 3 horas. 

c) Após quanto tempo de viagem o móvel chega ao destino. 

d) A posição do móvel para t = 0. Explique o significado disto. 

 

2) Dois móveis , A e B, percorrem uma trajetória retilínea conforme as funções horárias             

Sa = 30 + 20.t e Sb = 90 – 10.t, sendo a posição S em metros e o tempo t em segundos. 

a) Qual a distância entre os móveis no instante t = 0? 

b) Qual o instante de encontro dos dois móveis? 

c) Quais os instantes em que a distância entre eles ficou igual a 6 m? 

 

3) A função horária do movimento de um ponto material sobre uma trajetória retilínea é dada 

pelo diagrama abaixo. 

a) Determine a posição do ponto material no instante 10 s. 

b) Ache em que instante o ponto material passa pela posição 894 m. 

 

Gráfico13: Fonte: BONJORNO: de olho no vestibular, vol1, pág 20  
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AULA 03: MOVIMENTO UNIFORMEMENTE VARIADO 

OBJETIVO DA AULA 

                 Nesta aula vamos reconhecer um movimento uniformemente variado (M.U.V), 

identificando suas constantes (S0 , V0 , α) e descrevê-lo de diversas maneiras: por meio de 

tabelas, equações e gráficos. Utilizaremos conhecimentos matemáticos para relacionar a 

função (V x T) com a função (S x T) com a função quadrática aplicando as respectivas 

propriedades na analise gráfica. 

INTRODUÇÃO 

 

Figura 15: Fonte - http://1.bp. blogspot.com 

 

DEFINIÇÃO DO MOVIMENTO UNIFORMEMENTE VARIADO 

                 Neste tipo de movimento a velocidade escalar varia com o tempo, mas de forma 

especial.  

EXEMPLO 1: 

                                 

Figura 16:  Fonte - http://osfundamentosdafisica.blogspot  

                  No processo de decolagem, um avião pode realizar, com boa aproximação um 

movimento uniformemente variado (acelerado), conhecendo-se a velocidade V que o avião 

http://1.bp/
http://osfundamentosdafisica.blogspot/
http://1.bp.blogspot.com/-PIXrD8IC4ms/TZ8ISp83CwI/AAAAAAAAAA8/xh_dxCKnkUg/s1600/mru1.jpg
http://www.downloadswallpapers.com/papel-de-parede/decolagem-de-aviao-em-pista-de-aeroporto-13141.htm
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precisa atingir para decolar e sua aceleração escalar, seremos capazes de calcular o 

comprimento necessário de pista (Δs) e o intervalo de tempo de duração da decolagem (t). 

EXEMPLO 2: 

 

Figura 17: Fonte - http://www.ebah.com.br 

 

                  Durante a frenagem, um automóvel pode realizar um movimento uniformemente 

variado (retardado). Conhecendo-se sua velocidade inicial V0 e sua aceleração de 

retardamento, seremos capazes de calcular o comprimento necessário de percurso (Δs) e o 

intervalo de tempo de duração da frenagem (t) 

                  Logo definimos o movimento uniformemente variado, como aquele em que a 

aceleração escalar é constante e diferente de zero. Consequentemente, a velocidade escalar 

sofre variações iguais em intervalos de tempos iguais. 

 

FUNÇÕES HORÁRIAS 

 

1) Função horária do espaço:    S = S0 +V0 t + ½ at
2 
 

2) Equação da velocidade escalar: V = V0 + at 

3) Equação de Torricelli : V
2 
= V0

2 
+ 2aΔs 

Em que: 

 S é o espaço final 

 S0 é o espaço inicial 

 V é a velocidade final 

 V0 é a velocidade inicial 

 a é a aceleração ( a = cte ≠ 0) 

 t é o tempo 

 Δs é o espaço percorrido 

 

 

http://www.ebah.com.br/
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GRÁFICOS DO MOVIMENTO UNIFORMEMENTE VARIADO 

1) Gráfico S versus t  (MUV)  

A equação horária do (MUV), S-S0= V0t + (at
2
 )/2 é uma função do 2

o
 grau. A representação 

gráfica desta função é uma parábola.  

 

Gráfico 14:  Fonte - http://osfundamentosdafisica.blogspot.com  

 Gráfico espaço (S) versus tempo (t)  

(A) Parábola com concavidade voltada para cima (a > 0).  

(B) Parábola com concavidade voltada para baixo (a < 0).  

2) Gráfico velocidade escalar x tempo (MUV) 

                  Quando pensamos na relação velocidade escalar x tempo, podemos dizer que a sua 

função é do 1° grau. Essa relação pode ser representada por um gráfico que possui uma reta 

oblíqua paralela tanto ao eixo do espaço, como do tempo. Este gráfico possui algumas 

características, que são elas:  

- Quando sua aceleração escalar for positiva, sua velocidade escalar será crescente.  

- Quando sua aceleração escalar for negativa, sua velocidade escalar será decrescente.  

- O gráfico possui uma declividade na reta que serve para medir a aceleração escalar.  

- O gráfico possui também uma área sob a reta, que serve para medir o deslocamento escalar.   

http://osfundamentosdafisica.blogspot/
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Vejamos alguns exemplos:  

2.1. Aceleração positiva: reta crescente 

                                                                                                                                                                                        

Gráfico 15: Fonte - http://osfundamentosdafisica.blogspot.com 

2.2. Aceleração escalar negativa: reta decrescente

                                                       

Gráfico 16: Fonte - http://osfundamentosdafisica.blogspot.com 

3) Gráfico da aceleração escalar x tempo (MUV) 

                  Sendo uma constante e diferente de zero, a aceleração escalar é representada 

graficamente da maneira seguinte. 

 - reta paralela e acima do eixo do tempo quando for positiva. 

- reta paralela e abaixo do eixo do tempo quando for negativa.        

                           

Gráfico 17:  Fonte - http://osfundamentosdafisica.blogspot.com 

http://osfundamentosdafisica.blogspot/
http://osfundamentosdafisica.blogspot/
http://osfundamentosdafisica.blogspot/
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PROPRIEDADES GRÁFICAS (MUV) 

1) Aceleração escalar em função do tempo. 

                  No gráfico da aceleração escalar (α ) em função do tempo ( t ) dada a seguir, 

vamos calcular a área A limitada pelo gráfico e pelo eixo dos tempos entre os instantes t1 e t2.  

                                  

                                                                A = Δt.α ( I ) 

                                            Como α = ΔV/Δt  → ΔV = α.Δt ( II ) 

                                            Comparando ( I ) e ( II ), concluímos 

                                                                     A= ΔV  

                                                           Área = ΔV = V2  - V1 

 

                                      Gráfico 18:  Fonte - http://osfundamentosdafisica.blogspot.com 

 

                 Neste estudo verificamos que o gráfico da  aceleração escalar  ( α )  em  função  do 

tempo expressa a variação da velocidade escalar entre os instantes t1  e t2 . 

2) Velocidade escalar em função do tempo 

                 No gráfico da velocidade escalar (V) em função do tempo (t), a área A 

compreendida entre o gráfico e o eixo dos tempos, de um instante t1  até t2 , expressa a 

variação do espaço Δs entre esses instantes. 

 

                                                        A = ΔS = S1 – S2 

 

Gráfico 19: Fonte - http://osfundamentosdafisica.blogspot.com  

 

http://osfundamentosdafisica.blogspot/
http://osfundamentosdafisica.blogspot/
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ATIVIDADE PROPOSTA 

 

                  Nesta atividade os alunos irão maturar seus conhecimentos através de uma 

situação problema, aplicando os conhecimentos prévios sobre conceitos básicos da 

cinemática, na construção do modelo matemático e na analise da construção gráfica, 

justificando suas respostas com auxilio de cálculos matemáticos. 

                  Um trem de metrô parte de uma estação com aceleração uniforme, após 10s, a 

velocidade 90 km/h, que é mantida durante 30 s, para então desacelerar uniformemente  

durante 10 s até parar na estação. 

a) Represente graficamente a velocidade em função do tempo. 

b) Calcule a distância entre as duas estações. 

c) Calcule a velocidade média do trem nesse percurso. 

 

ATIVIDADE DE MATURAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

                  Nestas atividades os alunos deverão justificar suas respostas através de cálculos 

matemáticos, com a mediação do professor pesquisador, em seguida as respostas serão 

discutidas e apresentadas colaborativamente. 

 

4) O gráfico abaixo fornece a velocidade de um corpo no decorrer do tempo 

 

  

 

a) Qual a aceleração do corpo? 

b) Qual a função horária da velocidade? 

c) Qual a velocidade do corpo no instante 20 s? 
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5) O gráfico representa a altura de um objeto lançado do solo, verticalmente para cima, no 

instante x = 0 s. Despreze a resistência do ar e considere a coordenada (6 , H ) como o vértice 

da parábola e o tempo de subida e descida igual a 12 s com a aceleração da gravidade igual a 

10 m/s
2 

. Determine: 

origem  

a) O módulo da velocidade de lançamento do objeto? 

b) A altura máxima H atingida pelo objeto? 
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APÊNDICE C - PÓS - TESTE CONCEITUAL E EXPLORATÓRIO SOBRE AS NOÇÕES 

BÁSICAS DE CINEMÁTICA 

 

                  Neste apêndice compreende teste, a ser aplicado junto aos alunos da escola de 

ensino fundamental e médio Custódio da Silva Lemos, elaborado pelo professor pesquisador 

durante a realização da investigação cientifica. O teste é constituído de dez questões divididas 

em duas etapas, sendo uma de caráter objetivo e outra subjetiva, cuja intenção é avaliar os 

conhecimentos prévios dos alunos. Na primeira etapa, questões de 1 a 8, em cada questão há 

apenas um item correto, e o mesmo deverá ser assinalado com a letra ( X ). Na segunda etapa, 

questões 9 e 10, o aluno deverá justificar sua resposta, através de notas explicativas e cálculos 

matemáticos, com vista a fornecer subsídios para a dissertação de Mestrado de Ricardo Diniz 

Souza e Silva no ensino de Ciências e Matemática. Suas respostas são fundamentais para 

qualificar as informações geradas a partir deste instrumental.  

 

PRIMEIRA ETAPA:  

1. A posição de um corpo nos informa. 

a) (     )  o valor da sua velocidade. 

b) (     ) se o movimento é progressivo ou retrógrado 

c) (     ) a localização do corpo. 

d) (     ) a distância que ele percorreu num determinado intervalo de tempo. 

 

2. A linha descrita pelas sucessivas posições de um corpo em movimento caracteriza. 

a) (     ) trajetória 

b) (     ) movimento uniforme 

c) (     ) velocidade 

d) (     )  movimento retilíneo 

 

3. A velocidade de um corpo nos informa. 

a) (     ) a sua posição. 

b) (     ) o tempo gasto no percurso. 

c) (     ) a distância que ele percorreu num determinado intervalo de tempo. 

d) (     ) o percurso descrito pelo corpo. 

 

4. Para calcular a velocidade escalar média devemos. 

a) (     ) dividir o tempo total pela distância percorrida. 
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b) (     ) multiplicar o tempo total pela distância percorrida. 

c) (     ) dividir a distância percorrida pelo tempo total. 

d) (     ) somar a distância percorrida com o tempo total. 

 

5. Velocidade é uma grandeza vetorial, isso significa que ela possui. 

a) (     ) somente intensidade e direção 

b) (     ) intensidade, direção e sentido. 

c) (     ) direção e sentido. 

d) (     ) apenas intensidade. 

 

6. A aceleração de um corpo mede 

a) (     ) o quanto a velocidade está aumentando. 

b) (     ) o quanto a velocidade está diminuindo. 

c) (     ) a variação da velocidade com o passar do tempo. 

d) (     ) a mudança na posição com o passar do tempo. 

 

7. O movimento uniforme é caracterizado por 

a) (     ) ter velocidade constante. 

b) (     ) ter aceleração constante. 

c) (     ) a posição sempre aumentando com o tempo. 

d) (     ) a posição sempre diminuindo com o tempo. 

 

8. O movimento uniformemente variado é caracterizado por 

a) (     ) possuir velocidade constante durante todo o percurso. 

b) (     ) possuir aceleração igual à zero. 

c) (     ) ser sempre acelerado. 

d) (     )possuir aceleração constante e diferente de zero. 

 

SEGUNDA ETAPA: 

9. As funções horárias do espaço de duas partículas, A e B, que se movem numa mesma reta 

orientada, são dadas, no S.I, por: Sa = 4t e Sb = 120 – 2t . A origem dos espaços é a mesma 

para o estudo dos dois movimentos, o mesmo ocorrendo com a origem dos tempos. 

Determine: 

a) a distância que separa as partículas no instante t = 10 s. 
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b) o instante em que essas partículas se encontram.  

c) a posição em que se dá o encontro. 

 

10. A velocidade escalar de um corpo varia com o tempo, conforme o gráfico seguinte. 

 

       No instante de tempo de 0 a 5 s, determine: 

a) a aceleração escalar da partícula. 

b) a distância percorrida pela partícula. 

c) a velocidade escalar média. 
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APÊNDICE D - MANUAL DE APRESENTAÇÃO DO SOFTWARE MODELLUS E 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DE MODELAGEM  

 

                 Neste apêndice é apresentado o roteiro de atividades pedagógicas que os alunos 

receberam para construir modelos Matemáticos e são também descritas as atividades de 

modelagens computacionais, propostas para serem operacional e pedagogicamente 

trabalhadas com o auxilio do software Modellus, enfocando o tema cinemática escalar. O 

objetivo é organizar as principais ideias sobre as ferramentas de apoio, para que os alunos 

possam iniciar as atividades de modelagem com esse software e fornecer subsídios para a 

dissertação de Mestrado de Ricardo Diniz Souza e Silva no ensino de Física. 

 

ROTEIRO DO GUIA 

 Apresentação do Software Modellus 

 Atividades de modelagem 

 

OBJETIVO 

                  Esse manual foi criado para possibilitar a interação dos estudantes com o processo 

de construção e análise do conhecimento científico, relacionando a cinemática escalar através 

de atividades de modelagens, cuja visão é favorecer a compreensão e a familiaridade com 

alguns dos principais recursos do software Modellus.  

O SOFTWARE MODELLUS 

                 O Modellus é um software que tem como objetivo a utilização de modelagens 

computacionais que proporcionam uma aprendizagem significativa nos estudantes, fazendo 

uma análise e explorando os modelos matemáticos, baseados em funções e interações 

especificamente na interpretação de gráficos e tabelas, favorecendo o estudo da cinemática 

escalar. 

                  O estudante pode exteriorizar seus conhecimentos, descrevendo modelos 

matemáticos que representam determinadas situações problemas, é o software realiza as 

respectivas simulações computacionais. 
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Figura 18 - Interface de abertura do software Modellus                                                                                                

 
 

Fonte - Teodoro, Vieira e Clérigo, 1997 

     

                      O desenvolvimento do Modellus 4.01 foi possível graças ao apoio do ministério da 

Educação (DGIDC), Fundação para a Ciência e tecnologia ( MCTES), da União Europeia, do 

Institute of physics ( UK) e da Unidade de Investigação Educação e Desenvolvimento             

(UIED) da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. O software 

Modellus pode ser encontrado no site: http://modellus.fct.unl.pt/.      

                  A ideia do projeto de pesquisa é fazer com que os alunos tenham mais 

conhecimento sobre a interpretação do significado dos modelos matemáticos, sendo capazes 

de construir gráficos, tabelas e animações de forma significativa. 

                  O Modellus é um software bastante interativo e atraente, destinado ao ensino-

aprendizagem da Física e áreas afins. Não é necessário possuir conhecimentos de 

programação para poder usá-lo. Ele pode ser utilizado pelo professor como um ambiente para 

apresentar e ilustrar um determinado assunto. Ele também pode ser usado pelo aluno como 

recurso para explorar um modelo matemático de um dado fenômeno físico, modificando 

parâmetros, condições iniciais e outros aspectos. 

                  Veja o mapa conceitual do software Modellus criado para representar as 

informações. 

 

 

 

 

http://modellus.fct.unl.pt/
http://modellus.fct.unl.pt/course/view.php?id=41
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Figura 19 - Mapa conceitual das características operacionais e pedagógicas do Software Modellus 

 

 

Fonte – Construído com o software Cmap Tools 

 

 

                      Para tanto, vamos lhes apresentar: o uso da janela Modelo para inserir o modelo 

matemático, o uso de barras para variação de parâmetros, a inclusão de gráficos, de animações 

e outros recursos. 

 

Figura 20: Barra de Tarefas Padrão do Modellus 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Software Modellus 

 

 

 

Você abre salva, 
fecha, grava um 

exemplo 

Barra de tarefas 

padrão do Modellus 

Você pode controlar 

a variável 

independente 

São com estas abas que 
você constrói seu modelo 
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Figura 21 - Janela Modelo para Inserir o Modelo Matemático Criado.                                                                         

 

Fonte - Software Modellus 

 

Figura 22 - Janela para Visualização do gráfico e da tabela  

 

 

                                                            

Fonte - Software Modellus 

 

Figura 23- Barra de menu controle para Iniciar ou Parar a Simulação Computacional 

 

 

Fonte -  Software Modellus  

 

Visualize uma ou 

mais variáveis 

graficamente ou em 

uma tabela. 

O software Modellus faz o 

gráfico e gera a tabela de 

dados  do seu modelo físico 

que está sendo SIMULADO 

Escreva um modelo 

usando funções, 

equações diferenciais 

ou interações. É dentro desta janela que você 
constrói o modelo matemático 

do seu problema físico. 
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Figura 24- Barra de Ferramenta para Criar Objetos e Animações  

 

 

Fonte -  Software Modellus 

 

 

Figura 25 - Barra de ferramenta na Aba Modelo Matemático  

 

                   

Fonte - Software Modellus 

 

 

Figura 26- Barra de Ferramenta na Aba Variável Independente  

 

Fonte: ( Software Modellus ) 

      

Ele ainda interpreta as 
equações que você inseriu 
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ATIVIDADE DE MODELAGEM COM O USO DO MODELLUS 

 

                 Nesta atividade, vamos simular o movimento de uma partícula que descreve um  

movimento uniformemente variado, obedecendo à função horária do espaço S = 4 – 6.t + 4.t
2
. 

Vamos aprender a construir gráficos e animações no programa Modellus 4.01. 

                 Quando executamos o software Modellus, percebemos na barra de ferramenta três 

janelas na área de trabalho: Modelo Matemático, Gráficos e Tabelas, como mostrado na figura 

abaixo.  

                  Vamos escrever o a equação S = 4 – 6.t + 4.t
2 

 no Modelo Matemático. Usamos 

ambas a tecla ( * ) ou a barra de espaço para inserir o sinal de multiplicação. Para inserir um 

expoente, clique no botão “Potência” ou pressione a tecla ( ^ ). Para frações, usamos ( / ) 

utilizando a tecla função ( Fn ). Observa-se na figura 15 que as variáveis e os coeficientes  do 

modelo matemático escrito na janela modelo ficam destacadas com cores diferentes. Vamos 

esboçar: 

a) o gráfico S versus t de 0 a 5 s. 

b) o gráfico V versus t de 0 a 5 s. 

c) Mostre em um desenho como deve ser a posição assumida por essa partícula a cada 

segundo. 

 

1) Abrindo o Modellus, temos uma tela inicial.   

   



162 

 

2) Vamos digitar na janela a nossa função S= 4 -6.t +4.t
2    

 

 

3) No menu Objeto, escolha o objeto partícula depois clique sobre a área de trabalho do 

Modellus. 

 

4) O exercício pede para mostrar como seria a posição da partícula ao longo do tempo             

(de 0 à 5 segundos). Vamos então configurar nossa partícula, como imagem abaixo: 

 

Como exercício pedimos que o tempo seja de 0 a 5 segundos, tempo que configura também o 

tempo do menu variável independente 
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5) O exercício pede que esboce o gráfico de S versus t. No cardápio objetos insira um objeto  

CANETA , e configure-o como a imagem abaixo: 

 

6) O próximo passo é o gráfico de V versus t. Mas para isso devemos conhecer a função 

horária da velocidade. A função que temos é do tipo; 

X = X0 + V0 t + at
2 
/2 

                queremos uma função do tipo  V = V0  + at        

                 De acordo com a função das posições (dada no exercício ) podemos chegar  à 

função da velocidade:                       

X = 4 – 6t + 4 t
2 
            

Onde S0 = 4 m , V0 = - 6 m/s e a = 8 m/s
2 

, logo a função esperada é: 

V = - 6 + 8 t    

                 Temos que inserir a função na janela modelo matemático, como fizemos antes. 

Logo depois vamos inserir outro objeto CANETA e configurá-lo da seguinte forma: 
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7) Depois de tudo pronto devemos ter uma situação como a da figura abaixo: 

 

 

8) Podemos ver que até o tempo 0,75 s o movimento é retrógrado e acelerado. Após o tempo 

de 0,75 s o movimento da partícula é progressivo e acelerado.  

          Para salvar o modelo construído selecionamos a opção Guardar da aba Início. 

Escolhemos qualquer nome para o arquivo (com extensão Modellus por padrão) para ser 

salvo. 

 

ATIVIDADES PROPOSTAS COM O USO DO MODELLUS 

 

                 Nestas atividades os alunos deverão interagir com o software Modellus, 

construindo um modelo matemático para esboçar gráficos, tabelas e animações, através de 

uma situação problema, mediado pelo professor pesquisador. 

 

1) Um automóvel está no km 50 de uma rodovia, quando inicia um movimento com 

velocidade constante de 70 km/h. Com base nos conhecimentos adquiridos e utilizando a 

modelagem matemática, através do software Modellus. 

a) Escreva o modelo matemático que representa a equação que descreve a posição deste 

movimento em função do tempo. 

b) Esboce dois gráficos S versus t e V versus t para o intervalo de tempo de 0 à 10s, e sua 

respectiva tabela.  

c) Crie uma animação representando o automóvel e fixe na variável que representa  a posição 

e a velocidade do mesmo em função do tempo. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-ETwbadHko98/TX1Ez9IqM9I/AAAAAAAAAGY/gCyobOv-ATQ/s1600/tela8.jpg
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2) Os corpos 1 e 2 se movimentam ao longo de uma trajetória retilínea. O corpo 1 possui uma 

velocidade inicial de 1 m/s e uma aceleração de 2 m/s
2  

. O corpo 2 possui uma velocidade de 

20 m/s que se mantêm constante e está a 100 m a frente do corpo 1. 

a) Escreva os modelos matemáticos que representam as equações do espaço em função do 

tempo para cada corpo. 

b) Esboce os gráficos da posição em função do tempo para os dois corpos, e suas respectivas 

tabelas no intervalo de 0 a 5 s. 

c) Crie duas animações que representam a posição em função do tempo para os dois corpos. 

d) Escreva o modelo matemático que representa a equação da velocidade do corpo 1 em 

função do tempo. 

e) Esboce o gráfico da velocidade em função do tempo para corpo 1, e sua respectiva tabela 

para o intervalo de tempo 0 a 5 s. 

f) Crie uma animação que representa a velocidade do corpo 1 em função do tempo. 

 

3) Uma pedra é lançada verticalmente para cima, com velocidade de módulo igual a 15 m/s, a 

partir de um ponto P, situado a 20 m acima do solo. Determine: 

a) O tempo, após o lançamento, necessário para a pedra atingir a altura máxima. 

b) O tempo, após o lançamento, necessário para a pedra atingir o solo. 
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APÊNDICE E - TESTE DIAGNÓSTICO SOBRE O USO OPERACIONAL DO 

SOFTWARE MODELLUS NA RESOLUÇÃO DE QUESTÕES DE CINEMÁTICA 

ESCALAR DURANTE A SEGUNDA FASE DA PESQUISA. 

 

                 Neste apêndice são reproduzidos a situações problemas sobre cinemática no 

Modellus, elaborado pelo professor-pesquisador, durante a realização desta pesquisa 

educacional. Tal teste é constituído por três atividades sobre conceitos básicos da cinemática e 

os movimentos uniforme e uniformemente variado, onde os alunos desenvolveram 

cooperativamente com seus pares as atividades pedagógicas indicadas, na busca da solução da 

situação-problema, proposta no tema de pesquisa da Dissertação, o que contribui para 

favorecer o desenvolvimento da aprendizagem significativa e a construção de novos 

conhecimentos sobre o tema Cinemática  Escalar.  

                 O objetivo deste teste e obter dados dos alunos com vistas a fornecer subsídios para 

a dissertação de mestrado de Ricardo Diniz Souza e Silva em Ensino de Ciências e 

Matemática. Suas respostas são fundamentais para qualificar as informações geradas a partir 

deste instrumental. 

 

1) Uma partícula inicialmente em repouso no ponto A, passa a ser acelerada constantemente 

na razão de 3 m/s
2 
no sentido da trajetória. 

a) Escreva o modelo matemático que descreve a posição do móvel em função do tempo. 

b) Qual a posição do móvel após 10 s. 

c) Escreva o modelo matemático da velocidade em função do tempo. 

d) Esboce os gráficos e suas respectivas tabelas da posição e da velocidade em função do 

tempo, no intervalo de 0 à 10s. 

e) Crie uma animação que representa o movimento e o espaço percorrido por uma partícula, 

na situação descrita acima. 

 

2) Dois móveis , M e N, deslocam obedecendo às respectivas funções Sm = - 20 + 4.t e                

Sn = 40 -2.t , numa mesma  reta. Determine 

a) O instante de encontro dos móveis. 

b) Esboce o gráfico e a tabela que representa o movimento descrito. 

c) Crie uma animação, que represente o movimento dos dois móveis. 
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3) O espaço (s) em função do tempo ( t ) para um objeto em movimento uniformemente 

variado é dado pela expressão: S = 25 – 10.t + t
2 
. Determine: 

a) O instante em que a velocidade se anula. 

b) Escreva o modelo matemático da velocidade em função do tempo. 

c) Esboce os gráficos e suas respectivas tabelas, do espaço, da velocidade e da aceleração 

escalar em função do tempo. 

d) Crie uma animação que representa a situação descrita, para a posição e para velocidade em 

função do tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



168 

 

APÊNDICE F - QUESTIONÁRIO 1: ANALISE E AVALIAÇÃO DO PERFIL DOS 

ALUNOS PARTICIPANTES DA PESQUISA, REFERENTE A PRIMEIRA FASE DA 

PESQUISA DE CAMPO. 

 

                 Neste apêndice o questionário reproduzido, será utilizado no inicio dos trabalhos 

para conhecer o perfil dos alunos participantes da pesquisa. 

 

QUESTIONÁRIO PARA RECONHECIMENTO DO PERFIL DOS ALUNOS 

 

                 Este instrumento tem por objetivo obter os dados dos alunos, com intenção de 

fornecer subsídios para qualificar as informações geradas na dissertação de mestrado de 

Ricardo Diniz Souza e Silva no ensino de ciências e Matemática. 

 

1° parte: IDENTIFICAÇÃO DO INFORMANTE  

01. Qual a sua idade? 

(     ) até 15        (     ) 16 anos          (     ) 17 anos 

(     ) 18 anos      (     ) mais de 18 anos 

 

02. Sexo?  

(     ) Masculino     (     ) Feminino 

 

03. Onde você mora? 

__________________________________________________________________________ 

04. Você trabalha? 

(     ) Sim      (     ) Não 

 

05. Utiliza o computador com fins educacionais? 

(     ) Sim, sempre   (     ) Sim, as vezes    (     ) Sim, dificilmente     (     ) Não 

 

06. Você tem computador em casa? 

(     ) Sim      (      ) Não 

 

07. Tem disponibilidade de horário extraclasse para participar de projetos de pesquisa? 

(     ) Sim     (     ) Não 
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08. Você conhece mapa conceitual? 

(     ) Sim    (     ) Não 

09. Saberia construir um mapa conceitual de cinemática? 

(     ) Sim      (     ) Não 

10. O que a pesquisa  pode trazer de contributivo para você? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2° parte:  VIDA ESCOLAR  

11. Você começou a frequentar a escola com quantos anos? 

(      ) antes dos 4 anos       (     ) 5 anos     (     ) 6 anos      (     ) depois dos 6 anos 

 

12. Qual a escola? Pública ou particular? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13. Você estudou sempre em escola pública?  

(     ) Sim, todo o ensino fundamental e médio. 

(     ) Não, somente em escola particular. 

(     ) Sim, apenas o ensino fundamental. 

(     ) Sim, somente o ensino médio. 

14. Qual (is) a(s) disciplina(s) que você mais gosta ou gostava? Por quê?   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

15. Qual (is) disciplinas(s) que você não gosta ou não gostava? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3° parte: DISCIPLINA DE FÍSICA 

16. Você gosta das aulas de Física 

(     ) Sim      (      ) Não 

17. Os professores utilizavam material didático para ensinar à Física? 

(     ) Sempre       (     ) Nunca          (      )Às vezes 

Comente sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

18. Você gostaria que mudasse algo, nas aulas de Física? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

19. Como os professores de Física  ensinam os conteúdos? Quais os recursos utilizam? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

20. Os professores de Física utilizam de forma pedagógica software educativo nas aulas? 

(     ) Sim, Qual 

___________________________________________________________________________  

(     ) Não 

 

4° parte: ESTUDO DE  CINEMÁTICA ESCALAR 

 

19. Em que série começou estudar cinemática? 

(     ) 9° ano      (     ) 1° ano      (     ) 2° ano      (     ) 3° ano 

 

20. Como o professor de Física ensinou o conteúdo de cinemática? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

21. Quais foram as maiores dificuldades que você teve para compreender o conteúdo de 

cinemática? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

22. Os professores de Física utilizavam problemas de outras áreas do conhecimento para 

contextualizar o estudo da cinemática. 

Sim,como? 

 

_________________________________________________________________________ 

Não, Por quê? 

_________________________________________________________________________ 

 

23. Em sua opinião e utilizando suas próprias palavras, o que estuda a cinemática? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE G - QUESTIONÁRIO 2: AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES UTILIZANDO O 

SOFTWARE MODELLUS, REFERENTE A SEGUNDA FASE DA PESQUISA DE 

CAMPO. 

 

                 Neste apêndice reproduziremos um questionário com os alunos, para avaliar o 

desenvolvimento das atividades durante a pesquisa e o software utilizado. Este instrumental 

tem como objetivo obter dados, para subsidiar a dissertação de Mestrado de Ricardo Diniz 

Souza e Silva em Ensino de ciências e Matemática. 

 

01. No processo de resolução dos problemas propostos e utilizados nas atividades com o 

software Modellus, você provavelmente deve ter encontrado dificuldade. Cite-a (s) se for o 

caso. 

(     ) Interpretação do enunciado 

(     ) Vocabulário 

(     ) Fórmulas matemáticas 

(     ) outros _________________________________________________________________ 

02. Interagi e manipulei corretamente as ferramentas do software Modellus? 

(     ) Sim       (     ) Não       (     ) Às vezes 

 

03. A forma como foi trabalhado os problemas de Física ( metodologia ), tornou sua 

aprendizagem: 

(     ) Fácil     (     ) Difícil       (     ) Empolgante 

Comente sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

04. Você teve dificuldade na utilização do software Modellus? 

(   ) Sim (   ) Não      (   ) Ás vezes 

 

05. A utilização do software educativo Modelos na aprendizagem de Física foi motivadora? 

(   ) Sim      (   ) Não       (   ) Ás vezes 
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06. Você acha que o software Modelos é amigável, ou seja, é fácil de utilizar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

07. Solicitei mediação do professor para executar as tarefas proposta e compreender os 

conceitos estudados? 

(   ) Sim      (   ) Não      (   ) Ás vezes 

 

08. Compreendi os conceitos trabalhados de Cinemática escalar utilizando o software 

Modelos? 

(   ) Sim     (   ) Não     (   ) Ás vezes 

 

09. Você considera importante a utilização de software educativo no ensino de Física? 

(   ) Sim     (   ) Não      (   ) Ás vezes 

 

10. Que considerações relevantes você descreveria sobre o uso do software educativo 

Modelos como ferramenta de aprendizagem? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11. Que sugestões você daria para que pudéssemos melhorar as nossas aulas de Cinemática 

Escalar?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. O tempo que foi utilizado no laboratório de informática foi suficiente para o 

desenvolvimento de todas as atividades propostas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________                  
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13. Faça um comentário sobre o que você achou do nosso trabalho de pesquisa, da 

metodologia utilizada e se realmente a utilização do software educativo proporcionou uma 

aprendizagem mais significativa. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

 

14 As atividades desenvolvidas no laboratório, foi realizada de forma colaborativa? 

(  ) Sim, Sempre 

(  ) Sim, Ás vezes.  

(  ) Não 

Comente sua resposta: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 

 

ANEXO  A - COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NA 

FÍSICA, REFERENTE AOS PCNEM, PARTE III, PÁG 29. 

 

 

 

• Compreender enunciados que envolvam códigos e símbolos físicos.  

• Compreender manuais de instalação e utilização de aparelhos.  

• Utilizar e compreender tabelas, gráficos e relações matemáticas gráficas para a expressão do 

saber físico.   

• Ser capaz de discriminar e traduzir as linguagens matemática e discursiva entre si.  

• Expressar-se corretamente utilizando a linguagem física adequada e elementos de sua 

representação simbólica.   

• Apresentar de forma clara e objetiva o conhecimento apreendido, através de tal linguagem.  

• Conhecer fontes de informações e formas de obter informações relevantes, sabendo 

interpretar notícias científicas.  

• Elaborar sínteses ou esquemas estruturados dos temas físicos trabalhados.  

 

Investigação e compreensão 

 

• Desenvolver a capacidade de investigação física.   

• Classificar, organizar, sistematizar, identificando regularidades.  

• Observar, estimar ordens de grandeza, compreender o conceito de medir, fazer hipóteses, 

testar.  

• Relacionar grandezas, quantificar, identificar parâmetros relevantes.  

• Compreender e utilizar leis e teorias físicas.  

• Compreender a Física presente no mundo vivencial e nos equipamentos e procedimentos 

tecnológicos. 

•  Descobrir o “como funciona” de aparelhos.  

• Construir e investigar situações-problema, identificar a situação física, utilizar modelos  

físicos, generalizar de uma a outra situação, prever, avaliar, analisar previsões.  

• Articular o conhecimento físico com conhecimentos de outras áreas do saber científico.  

 

 

Representação e comunicação 
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Contextualização sociocultural 

• Reconhecer a Física enquanto construção humana, aspectos de sua história e relações com o 

contexto cultural, social, político e econômico. 

• Reconhecer o papel da Física no sistema produtivo, compreendendo a evolução dos meios 

tecnológicos e sua relação dinâmica com a evolução do conhecimento científico. 

• Dimensionar a capacidade crescente do homem propiciada pela tecnologia. 

• Estabelecer relações entre o conhecimento físico e outras formas de expressão da cultura 

humana. 

• Ser capaz de emitir juízos de valor em relação a situações sociais que envolvam aspectos 

físicos e/ou tecnológicos relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


