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RESUMO 

 
A problemática apresentada nesta dissertação traz uma reflexão sobre as 
alternativas metodológicas que podem possibilitar a aproximação e sintonia entre 
Ciência e Arte. Questiona, se uma prática pedagógica utilizando da estratégia de 
Resolução de Problemas por meio do Teatro, pode promover aprendizagem em 
Física, especificamente no conteúdo de Cinemática, e, sendo possível tal prática, de 
que forma as ações do professor poderiam ser organizadas. A pesquisa teve como 
objetivo, estudar o potencial de tal estratégia na aprendizagem de conceitos físicos 
de Cinemática no Ensino Médio a partir da Teoria de Formação por Etapas das 
Ações Mentais. Para tanto, considerou dificuldades evidenciadas na literatura quanto 
ao tratamento dado a esse conteúdo, a capacidade de se Resolver Problemas com 
ou sem manipulação de experimentos e; na dicotomia que se faz entre Física e Arte.  
Para responder o problema da pesquisa, elaborou-se uma proposta de ensino 
denominada: Atividade de Situações Problemas em Cinemática - ASPC. O plano de 
ação aplicado foi direcionado pela Teoria da Formação por Etapas das Ações 
Mentais de P. Ya. Galperin que orientou na elaboração e planejamento da Base 
Orientadora da Ação e de seus indicadores qualitativos. Esta é uma pesquisa de 
natureza Qualitativa, caracterizada como Pesquisa Ação e privilegiou como 
instrumentos de coleta de dados o questionário, o diário de campo, a observação e 
gravações de áudio e vídeos. Os resultados mostraram que a ASPC aliada ao 
Teatro Científico possibilitou na exploração de diferentes situações problemas e que 
a combinação do espírito sensível e do espírito racional estimulou a construção do 
conhecimento. Os estudantes manifestaram por meio de debates, questionamentos, 
produção de texto e manipulação de experimentos que a estratégia adotada tem 
significativo potencial. Este trabalho tem como produto um material instrucional 
direcionado a professores de Física e contém a Base diretiva - BOA, três roteiros de 
teatro para contextualização de situações problema em Cinemática, sugestões de 
problematizações e de experimentos. 

 
 

 
 
 
Palavras-Chave: Atividade de Situação Problema em Cinemática, Teatro Científico, 
Teoria da Formação por Etapas das Ações Mentais.  
 



 

 

 

  

RESUMEN 
 

 

La cuestión que se presenta en esta disertación trae una reflexión sobre las 
alternativas metodológicas que permitan un mayor aproximación y entendimiento 
entre Ciencia y Arte. Preguntas, una práctica pedagógica mediante la estrategia de 
resolución de problemas por mío del teatro, puede promover el aprendizaje en la 
física, específicamente el contenido de la cinemática, y, si posible esa práctica, 
cómo las acciones del profesor podrían organizarse. Puntos destinadas a estudiar el 
potencial de esta estrategia en el aprendizaje de conceptos de física cinemática en 
la escuela secundaria a partir la teoría de la Formación por Etapas de las Acciones 
Mentales. Para que se consideraron, las dificultades señaladas por algunos autores 
como el tratamiento de los contenidos, capacidad para resolver problemas, con o sin 
experimentos de manipulación y, en la dicotomía hecho entre la Física y Arte. Para 
responder el problema de investigación, hemos preparado una estrategia de 
enseñanza denominada: Actividad  del Situaciones  Problemáticas en Cinemática – 
ASPC. Se aplicó el plan de acción dirigida por la teoría de la Formación por Etapas 
de las Acciones Mentales de P. Ya. Galperin, que guió la preparación y planificación 
de base orientadora de la acción y sus indicadores cualitativos. Este es un estudio 
de investigación cualitativa y se caracterizó como el tipo de investigación-acción . 
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron: el cuestionario, 
diario de campo, observación y grabaciones de audio y videos. La relevancia de la 
obra es, de hecho, traer una nueva imagen para la Enseñanza de la Física, uno 
basado en la combinación de espíritu sensible y espíritu racional estimula la 
construcción del conocimiento. El resultado mostró que la ASPC aliada a Teatro 
Científico permitió explorar diferentes situaciones problemas a través de 
discusiones, preguntas y experimentos de manipulación que la estrategia tiene un 
potencial significativo. Este trabajo es un producto de material didáctico dirigido al 
profesor de Física e contiene, además de la base directiva, tres guiones para 
situaciones problemáticas contextualización de teatro sugerencias para 
contextualizar y experimentos. 
 

 

 

Palabras Clave:  Actividad  del Situaciones  Problemáticas en Cinemática. Teatro 
Científico. Teória de la Formación por Etapas de las Acciones Mentales 
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1 INTRODUÇÃO  

 
 

O Ensino de Ciências em nível mundial e particularmente no Brasil apresenta 

sérias dificuldades perante a falta de motivação de docentes e discentes para o 

estudo das componentes curriculares de Física, Química, Biologia e Matemática, 

relatadas em diversas pesquisas dessas áreas que evidenciam ainda, um panorama 

de ensino com baixa perspectiva de aprendizagem. Mas o contrário também 

acontece, há pesquisas (CARVALHO, 2006; SOUZA, FEITOSA, TINTORER, 2013) 

que demonstram que a superação para a desmotivação, está relacionado com a 

postura que se faz frente a dificuldade. 

 Há uma frase que diz que “a tarefa essencial do professor é despertar a 

alegria de trabalhar e de conhecer” (EINSTEIN, 1981, p. 17), acredito que essa 

alegria, foi transmitida para mim, por um professor de curso pré-vestibular, um 

sujeito sério, mas bastante despojado que estimulou o meu gosto por uma das 

disciplinas encaradas como uma “pedra” no sapato de muitos estudantes. A alegria 

no “trabalhar” daquele professor estimulou meu gosto pela Física, e me fez decidir 

por esta formação acadêmica.  

Após quatro anos de muitos estudos, com momentos nem sempre agradáveis 

e professores nem tão “despojados” concluí o curso, saí com a convicção de que ao 

assumir uma sala de aula, não trabalharia de forma exaustiva fórmulas ou equações, 

uma atitude que impera no modelo brasileiro de formação de licenciatura em Física 

e que é absorvido pela maioria dos professores em atuação no Ensino Médio, um 

modelo que talvez por escolha, nunca me atraiu. 

O desejo em fazer diferente, me fez decidir que enquanto professora buscaria 

sempre estimular em meus alunos, o desejo da descoberta e do conhecimento, 

porém, anos de atuação me mostrou que na prática, por este ou aquele motivo as 

coisas não funcionam exatamente assim.  

Há um consenso entre muitos professores da área – e que também 

compartilho – de que atuar como professor de Física no Ensino Médio - EM se torna 

uma tarefa difícil devido aos entraves na aplicação e gerenciamento do ensino 

público brasileiro. Mesmo reconhecendo a existência de mazelas educacionais que 

aqui pouparei em discutir, por inúmeras vezes me senti incomodada ao ver a 

atuação insípida e pouca prática de muitos colegas, que acredito, apenas querem 
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reproduzir o que aprenderam exatamente da forma como aprenderam, e talvez até 

inconscientemente, “podam” ideias, “instituem” dogmas e “proliferam” o desprazer na 

aprendizagem em Física.  

Um olhar mais rebuscado, aliado ao incômodo a esse tipo de práxis me 

oportunizou o convívio com profissionais que, mesmo sem intenção, mostraram que 

os exemplos daqueles que não merecem o título de educador, devem ficar em 

teoria, como contra exemplos, e, portanto, devem ser ignorados. Assim o fiz.  

 Ano após ano, tenho procurado utilizar estratégias que a meu ver, podem 

estabelecer um diálogo motivador entre ensino e aprendizagem. Em uma dessas 

buscas, ao participar do V Simpósio Ciência e Arte, promovido pela Fundação 

Osvaldo Cruz- Fio Cruz/RJ em 2008, tomei conhecimento de trabalhos que estavam 

sendo desenvolvidos no âmbito do Ensino de Ciências, sintonizados com diferentes 

ramos da Arte como: a música, a poesia, as histórias em quadrinhos – Hq’s e o 

teatro. Encantei-me ao ver as diferentes maneiras com que conteúdos de Física, 

Química e Biologia foram apresentados.  

Entre uma palestra e outra, via-se e ouvia-se poesias, encenações e melodias 

exploradas dentro da ótica científica. Percebi que a aplicação dessas estratégias de 

ensino poderia tornar se não mais fácil, pelo menos mais agradável a aprendizagem 

de Física. Mesmo sem muito conhecimento, optei por trilhar esse caminho, inserindo 

em minha práxis atividades que envolvem Ciência e Arte. Junto a alunos do ensino 

médio entre os anos de 2010 e 2011, desenvolvi trabalhos com temáticas de Física 

que culminou na produção de materiais didáticos como revistas de Hq’s, roteiros de 

peças de teatro e revistas de jogos e curiosidades.  

Ao fazer uma análise mais profunda sobre tais atividades, percebi que as 

tentativas em querer acertar, embora válidas e estimulantes cercavam-se de muitos 

erros, pois se desenvolvia numa práxis sem o aprofundamento na reflexão de uma 

base teórica de ensino, que sustentasse e orientasse o conjunto articulado das 

ações didáticas praticadas. 

Em 2012, ao ingressar no curso de Mestrado Profissional no Ensino de 

Ciências vinculado a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UERR, pretendia 

tal como outros colegas, dentro de uma ingenuidade que penso ser aceitável, 

resolver (pelo menos em minha realidade) os problemas do Ensino de Física no 

âmbito escolar do Ensino Médio. Ainda sem uma proposta de pesquisa totalmente 
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definida e baseando-me apenas por minha prática didática, idealizei a perspectiva 

de materializar a ideia de uma estratégia de ensino de Ciências em sintonia com a 

Arte.  

No primeiro ano de estudos do mestrado, a dedicação se voltou para o 

cumprimento das disciplinas e créditos obrigatórios, e em meio às discussões, tomei 

conhecimento de maneira mais profunda, sobre exaustivos trabalhos que vem sendo 

feito na última década em prol da melhoria do Ensino de Ciências. Na Física em 

particular se destacam pesquisas em áreas como: Modelos e Modelizações, 

Concepções Alternativas, Metodologias Alternativas e Atividades de Laboratório 

(DELIZOICOV, 2004). Uma linha em particular me chamou a atenção, a Resolução 

de Problemas, que não somente no ensino de Física ou no nível da escola média, 

tem ocupado lugar relevante, como na Química e na Biologia, e vem se consagrado 

de forma peculiar como uma estratégia válida de ensino. 

A prática didática da Resolução de Problemas – RP está baseada em 

situações problema e é considerada como atividade fundamental para a promoção 

da aprendizagem dos alunos. Tal estratégia me chamou a atenção por entre outras 

características, possibilitar a independência cognitiva do aluno (MAJMUTOV, 1983 

MENDOZA, 2009b COSTA, 2005). Após muitas leituras, discussão e alguns 

conselhos, optei em inserir tal estratégia no meu objeto de pesquisa. Assumi a 

responsabilidade de procurar sintonia entre um conjunto de ações que pudessem 

otimizar o processo de ensino e aprendizagem em Física, e assim “despertar a 

alegria de conhecer”.  

 
 
1.1 Mas... No meio do caminho havia uma pedra  

 
 
No ensino de Física de um modo geral, as dificuldades de aprendizagem são 

discutidas e até evidenciadas por professores e pesquisadores. Apesar do seu 

conteúdo está presente em todos os lugares quer seja no planeta ou no universo, é 

comum perceber que muitas pessoas não tem conhecimento de como eles 

influenciam em sua vida.  

Como professora em exercício, presencio as dificuldade e angústias dos 

estudantes em fazer a contextualização entre os conteúdos de Física ministrados 

em sala de aula com o seu cotidiano, um problema que de acordo com algumas 
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pesquisas se deve ao pouco conhecimento conceitual dos estudantes e um fato 

constatado no exercício de nossa práxis. 

No último bimestre de 2011 realizei junto aos estudantes do 3º ano de Ensino 

Médio – EM, dois trabalhos que foram apresentados na I Jornada literária da escola. 

Um dos trabalhos consistiu na criação de uma revista tipo “coquetel” que de forma 

lúdica, interativa, mas dentro da ótica científica, tinha o objetivo de apresentar o 

conteúdo da Cinemática clássica partindo da definição de seus conceitos básicos! 

Em princípio, acreditei que o conteúdo escolhido facilitaria o processo de 

pesquisa e discussão no decorrer do trabalho haja vista, que pelo menos em tese já 

devesse estar compreendido, pois a turma responsável por seu desenvolvimento 

cursava o último ano do EM, e os conceitos de Cinemática são estudados no 1º ano 

desse mesmo nível. 

A produção de uma revista onde se expliquem conceitos de velocidade, 

movimento relativo e aceleração, exige além de muita criatividade, um bom 

conhecimento conceitual não apenas para facilitar a construção do material, mas 

também, para que o conteúdo possa ser compreendido pelo leitor. Constatei que a 

dificuldade dos estudantes em relação à Cinemática tinham várias “pedras”que 

precisavam ser retiradas do caminho e na medida em que se desenvolveu a 

atividade, uma “pedreira” havia se formado.  

Infelizmente a deficiência conceitual e as poucas horas que tivemos para 

dedicar à atividade interferiu na qualidade da aprendizagem, constatei por fim,  que 

nossos estudantes estavam chegando ao último ano do EM sem o devido 

conhecimento da Cinemática clássica.  

O segundo trabalho foi a representação teatral sobre a história da Física, suas 

ramificações e as contribuições de físicos brasileiros no cenário científico mundial, 

uma atividade de caráter informativo. Este trabalho promoveu um grande 

envolvimento dos estudantes, que empolgados com a proposta, fizeram questão de 

cuidar de cada detalhe para a apresentação. A dedicação ao projeto foi tão intensa 

que os estudantes revezaram-se entre o final das aulas e o fim de semana para 

ensaiar e produzir cenário e figurino para a peça, uma movimentação que incitou a 

curiosidade de outras turmas, e foi bem prestigiado no dia da apresentação. 

Ao final do evento, sentia-me com o dever cumprido, pois a turma da qual 

fiquei responsável, embora com algumas dificuldades – incluindo-se a conceitual - 
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havia conseguido realizar trabalhos motivadores, foi uma das poucas vezes que 

escutei de mais de um aluno: “Gostei de estudar Física assim professora!”. Fiquei 

visivelmente satisfeita com o resultado, mas lá no fundo, sabia que muitas das 

pedras que encontrei no caminho dos estudantes, não haviam sido retiradas. 

Esse episódio sem dúvida serviu e servirá por muito, como estímulo ao meu 

trabalho e claro, sempre fará parte de minha boa lembrança como professora. Foi a 

partir dessas memórias que ao buscar uma proposta para minha pesquisa, persuadi 

na ideia de estabelecer a ligação entre Física e Arte dentro da perspectiva de um 

ensino problematizador. Foi lendo, pensando, pesquisando sobre vários aspectos e 

após algumas sugestões de orientação, que a atenção se direcionou para aquele 

que se tornou o problema da minha pesquisa, que se traduz, em duas questões 

principais: a) Poderia uma Prática Pedagógica promover aprendizagem em 

Cinemática utilizando-se da Atividade de Situações Problema por meio do Teatro 

Científico? Dentro desta questão central, outra é pertinente: b) sendo possível, como 

direcionar a ação do professor na organização do ensino em tal proposta? 

Deve-se ressaltar que nosso problema não pretende menosprezar o caráter 

matemático essencial exigido no processo ensino e aprendizagem de Física, mas 

sim, buscar argumentos que ratifiquem a necessidade do estudante ter um 

entendimento mais claro e científico daquilo que faz, compreendendo o porquê, para 

que e o como foi feito, e, para isso advoga-se que o entrelaçamento entre Ciência e 

Arte, como forma de juntar razão e emoção, sem a separação dualista entre cérebro 

e espírito proposta pelo modelo cartesiano, possa auxiliá-lo (CAVASSIN, 2012).  

Almeja-se contribuir para uma construção mais humanizada do conhecimento 

científico e com projetos que vem sendo bem explorados no Brasil, como o trabalho 

desenvolvido pelo núcleo de artes cênicas do Museu da Vida no RJ e de 

Companhias de teatro como a Arte e Ciência no Palco. Essa pesquisa se diferencia 

quanto aos objetivos das iniciativas mencionadas, pois, enquanto essas, primam 

especialmente pela popularização e divulgação da Ciência, nesse estudo o 

direcionamento da Arte teatral vai além destas intenções, em seu contexto, 

apresentar-se-ão de forma específica, situações problemas experimentais de 

Cinemática, levando em conta seus conceitos característicos, a fim de motivar 

reflexões, discussões e construir conhecimento de forma significativa. 
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Situamos esta investigação na linha dos estudos que visam organizar e 

avaliar estratégias didáticas que estimule o caráter investigativo e a autonomia do 

aluno no processo de aprendizagem, sem ignorar os sentimentos do sujeito. Diante 

disso estabelecemos como objetivo central da pesquisa:  

  Estudar a Atividade de Situações Problema no Teatro Científico como 

estratégia de aprendizagem do conteúdo de Cinemática no Ensino Médio a 

partir da Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais. 

Para isso se faz necessário: 

• Determinar os fatores que favorecem e os que dificultam a interação entre 

o Teatro e a Atividade de Resolver Situações Problema de Cinemática.  

• Estruturar um plano de ação direcionado pela Teoria de Formação por 

Etapas das Ações Mentais para a formação da habilidade de Resolver 

Problemas experimentais de Cinemática; 

• Organizar o planejamento de uma Base Orientadora da Ação na Atividade 

de Situação Problema em Cinemática; 

• Analisar o desempenho de estudantes em atuação no Teatro Científico na 

Atividade de Situação Problema em Cinemática; 

Os objetivos apresentados vão de encontro aos mais gerais do Ensino médio, 

onde se destacam que: 

 

O Ensino Médio em cada área do conhecimento deve envolver, de forma 
combinada, o desenvolvimento de conhecimentos práticos, contextualizados, 
que respondam às necessidades da vida contemporânea, e o desenvolvimento 
de conhecimentos mais amplos e abstratos, que correspondam a uma cultura 
geral e a uma visão de mundo. Para a área das Ciências da Natureza, 
Matemática e Tecnologias, isto é particularmente verdadeiro, pois a crescente 
valorização do conhecimento e da capacidade de inovar demanda cidadãos 
capazes de aprender continuamente, para o que é essencial uma formação 
geral e não apenas um treinamento específico. (PCN – Ensino Médio, parte III, 
1998, p. 6)  

 

De forma específica, a proposta da pesquisa segue às diretrizes do ensino de 

Física, explicitados em suas orientações curriculares quando preconiza que “Trata-

se de construir uma visão da Física voltada para a formação de um cidadão 

contemporâneo, atuante e solidário, com instrumentos para compreender, intervir e 

participar na realidade” (PCN, 1998, p. 59).  
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1.2 Ciência e Ensino como Arte e a Arte como Ciência e Ensino  

 

Entre os papéis da Ciência dentro da formação básica do estudante está o de 

permitir um diálogo inteligente com o cotidiano e também de enriquecer e 

promover a imaginação e influenciar outras áreas do conhecimento, incluindo-

se as artes (ZANETIC, 2006; grifo nosso).  

Para que tais premissas possam se concretizar é que diferentes esforços vêm 

sendo feito nas escolas de ensino médio contribuindo para aproximar o ensino de 

Ciências ao ensino das Artes. De acordo com Carvalho (2006), esse é um fato que 

se deve ao atual contexto cultural, que “[...] pede que o homem construa novas 

formas de sentir, pensar e agir que possibilitem a construção de novas formas de 

ensinar e aprender, de maneira a contemplar essas relações” (CARVALHO, 2006, 

p.11). E por isso, se justifica a ideia de colocar em prática a perspectiva do ensino 

problematizador em Física, utilizando-se do teatro como ferramenta para promover 

uma dinâmica humanizada de trabalho, onde se expõe situações problemas para 

serem debatidas e analisadas.  

Entende-se que na história da Ciência em função da influência do paradigma 

moderno, a união entre razão e emoção, Ciência e Arte ainda é algo bastante 

inovador, mas, se pressupõe que a inter-relação entre conceitos científicos e a 

criatividade artística possam auxiliar “na união entre as ciências do cérebro, sociais 

e das ideias e estas articuladas a outras competências pode fazer emergir o 

conhecimento” (MORIN, 2011, p. 127). 

Este trabalho está inserido na seguinte linha de pesquisa: Métodos 

pedagógicos e tecnologias digitais no Ensino de Ciências, vinculada ao Mestrado 

Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima. É 

fundamentado pelas contribuições de P. Y. Galperin (1902 – 1988) assumindo a 

psicologia cognitiva e o materialismo histórico-dialético como fundamentos das 

elaborações teóricas no âmbito da educação. 

O texto foi organizado da seguinte maneira: No primeiro capítulo apresento 

argumentos em defesa da perspectiva de uma aprendizagem sintonizada entre 

Ciência e Arte inserindo a estratégia didática da Atividade de Situações Problema 

em Cinemática. Discuto também, as concepções para a organização de um 

processo educativo que objetive a independência cognitiva do aluno e o estimule na 
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construção do seu conhecimento, para isso, tomo como base, fundamentos que 

defendem que a aprendizagem escolar é parte do processo histórico e social 

inserido em uma concepção dialética da educação. A seção aponta também, 

algumas das dificuldades enfrentadas no processo de estudo da Cinemática.  

O segundo capítulo contempla os caminhos percorridos na pesquisa e os 

processos envolvidos na produção de material para a análise. O terceiro capítulo 

revela os resultados das atividades desenvolvidas em todo o processo do trabalho e 

é seguido das conclusões e considerações finais sobre a pesquisa, bem como das 

referências e dos apêndices. 
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2 PRESSUPOSTO TEÓRICO 

  
 

O objetivo deste capítulo é abordar o Ensino de Ciências dentro de um 

contexto de ensino dinâmico e humanizado, para isso, discute a relação existente 

entre o Ensino de Física e o Ensino de Artes no contexto problematizador, à luz das 

concepções apresentadas pela Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais 

de P. Y. Galperin, que explica como ocorre a formação das ações mentais e sua 

relação com o processo de internalização dos conhecimentos,  

 
 
2.1 (Com)Ciência e Arte: a defesa de um Ensino Problematizador 

 
 

O ensino das Ciências da Natureza há muito vem se baseando apenas na 

transmissão de um conjunto conceitual das disciplinas que a compõe. No âmbito 

escolar de forma tradicional, o conhecimento científico tem sido um conhecimento 

verbal (NÚÑEZ, 2013) tendo em vista que pouco ainda são os estudos relativos à 

formação de procedimentos e habilidades nesta área. 

 Pozo e Gómez Crespo (2009) chamam a atenção para que o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas e de raciocínio científico e, de 

habilidades experimentais de Resolução de Problemas passe a ocupar um lugar 

relevante no ensino de Ciências. Entende-se, no entanto, que para que o estudante 

desenvolva tais habilidades, o planejamento de ensino e as estratégias de 

aprendizagem precisam ser organizados levando-se em conta seus aspectos 

psicológicos (TALÍZINA, 1988, MENDOZA et al., 2009). 

Dentro do espaço escolar, no âmbito das Ciências em geral e de forma 

específica no Ensino de Física, não é difícil presenciar ações didáticas que se 

relaciona somente com sistematizações lógicas e se utiliza da razão sem considerar 

os sentimentos do aluno. Comportamento que é motivo de preocupação entre os 

pesquisadores dessa área que defendem a humanização do ensino e propõem 

estratégias que despertem o prazer do conhecimento, utilizando-se da união entre 

razão e emoção (CAVASSIN, 2006; CARVALHO, 2006; ZANECT, 2006) para 

promover aprendizagem mais significativa para o aluno. 
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Vigostki (2010, p.698, apud BASSAN, 2012, p. 23) definiu o homem como um 

"ser social" e tudo o que tem de humano nele provém da vida em sociedade, é, 

portanto, a partir da apropriação da cultura e da formação educacional que o homem 

se transforma e transforma a natureza. Parte-se da premissa de que por meio da 

educação o homem se humaniza, porém tal perspectiva se dará de forma 

satisfatória, se, e somente se, a escola realizar com qualidade o processo de ensino 

para a apropriação dos conhecimentos científicos e filosóficos que sejam capazes 

de educar integralmente o ser humano.  

No atual contexto em que o ensino de Física está sendo ofertado pela escola 

média, de acordo com Diogo e Gobara (2008) vê-se nitidamente a incapacidade em 

sensibilizar os estudantes ou ainda motivá-los a conhecer mais dessa Ciência e um 

dos fatores relacionados a isto está na forma como os docentes ministram a 

disciplina, forma que vem se repetindo desde a época do Brasil Colônia: um ensino 

expositivo, geral, superficial, que valoriza a memorização e com elevado grau de 

dependência de manuais didáticos. Uma das consequências nesse modelo de 

ensino se reflete, na baixa procura pelo curso de licenciatura em Física entre os que 

ingressam nas universidades brasileiras. 

  Desde muito cedo nos é incumbido perceber a Física como uma disciplina de 

caráter rígido, saber inato e pouco sensível. Uma postura não muito diferente de 

alguns que defendem a Arte como criação de poucos e destinada a poucos 

escolhidos e que de acordo com Peixoto e Schlichta (2013) é uma das concepções 

que se configuram no Ensino de Artes. 

Aos que defendem (e acredita-se que há quem defenda) que a Física é uma 

disciplina que pouco ou nada tem haver com a Arte, se propõe alguns 

questionamentos: Há como olhar para a natureza sem ter o mínimo de sensibilidade 

para perceber tudo que ela nos oferece? Não seriam os fenômenos da natureza 

mais facilmente compreendidos se não somente com o olhar científico, 

passássemos a contempla-la também com a sensibilidade de um artista? Outros 

questionamentos podem se estender àqueles que talvez por ingenuidade, fazem o 

contrário, distanciam a Arte da Física: Não seria, pois, a natureza, criação dotada de 

diferentes partículas e radiações, uma das principais (se não a principal) fonte de 

inspiração do artista?  
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Diferentemente de como se tem feito, Física e Arte não são (ou pelo menos 

não deveriam ser) disciplinas para serem trabalhadas separadamente, podem se 

entrelaçar a fim de promover um conhecimento verdadeiro do que é ser humano, um 

enlace que não necessariamente precisa ser feito por artistas ou cientistas: 

 
 
A relação entre a função social da arte e seu ensino escolar na sociedade 
contemporânea está em propiciar aos alunos a apropriação do conhecimento 
artístico produzindo novas formas de ver e sentir o mundo, os outros e a si 
próprio. Nesta direção não é apenas o artista que produz a arte a partir de 
sua maneira de perceber, interpretar e representar o mundo, todo o ser 
humano pode efetivar essa ação. (DENARDI, s/a, p. 03) 
 
 

 Diante do exposto, espera-se que no contexto educacional, a assertiva de 

que “a arte humaniza”, não sirva apenas como mais uma frase feita, recheada 

apenas de intencionalidades, pois se a Arte tem essa capacidade, sua utilização no 

fazer Ciência e na sociedade de modo geral se faz urgente e necessária. Dessa 

forma, seja por meio da poesia, da música, da fotografia, do teatro... enfim, seja de 

que forma for, é importante reavaliar o Ensino da Arte na educação e sua 

participação em particular no Ensino de Física para que possamos contar com 

pessoas não somente inteligentes ou visionárias mais igualmente, sensíveis e 

gentis. 

 
 
2.2  A Resolução de Problemas e os Problemas no Ensino de Física 
 
 

Atendendo aos objetivos dessa pesquisa nosso foco está na abordagem 

cognitiva que centra a sua atenção no comportamento humano, principalmente dos 

processos mentais. Esse enfoque estuda o conhecimento investigando a forma 

como o homem adquire e desenvolve o pensamento e as ideias, como utiliza e 

organiza esse conhecimento num sistema, e as condições sob as quais retém o 

conhecimento ao longo do tempo. Dessa maneira, a psicologia cognitiva “[...] 

preocupa-se com o processo de compreensão, transformação, armazenamento e 

utilização das informações, envolvida no plano do cognitivo” (MOREIRA, 2011, p. 

05) 

Amparada pela psicologia cognitiva, teorias educacionais têm voltado seus 

estudos em compreender como o indivíduo raciocina para que possam tomar 
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decisões de como resolver um problema (COSTA, 2005). Mas afinal o que é um 

Problema? 

Para Hayes (1975, apud GANGOSO, 1999) Problema é uma lacuna que 

separa um estado inicial de um estado desejado, representa, de forma sintética, a 

amplitude de situações desde as tarefas consideradas mais simples até as mais 

complexas. De acordo com a definição de Krulik e Rudnik (1980, apud KARTZ; 

GONÇALO; BASILE, 2010) um Problema é uma situação, quantitativa ou não, que 

pede uma solução para a qual os indivíduos implicados não conhecem meios ou 

caminhos evidentes para obtê-la.  

Do ponto de vista psicológico a Resolução de um Problema está 

extremamente vinculada ao processo de pensamento (GANGOSO, 1999) e é 

condicionada por um estado psíquico de dificuldade que devem ser superadas. 

Considerada como “o motor do modo de pensar” essa estratégia aparece como um 

processo intelectual decisivo para a aprendizagem (CLEMENT; TERRAZAN, 2011, 

p. 87). 

No Brasil a discussão sobre a Resolução de Problemas no ensino de Física 

vem sendo bastante difundida, sua utilização como estratégia de ensino está 

presente nas orientações educacionais brasileiras. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais- PCN’s (1998) indicam em seus objetivos que o aluno deva ser capaz de: 

 
 

“Questionar a realidade formulando-se problemas e tratando 
de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento lógico, a 
criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, 
selecionando procedimentos e verificando sua adequação” 
(PCN’s, 1998, p. 8).  

 

Vê-se que as habilidades acima pretendidas têm mais chances de ocorrer se 

ao ensinar, o professor buscar a participação dos alunos, permitindo que levantem 

hipótese e tomem decisões, fazendo da Resolução de Problemas uma parte 

fundamental da atividade cognitiva, e assim proporcionando qualidade de efeito 

decisivo na aprendizagem em Física. 

De acordo com a Teoria Histórico Cultural, pensar em um ensino que possa 

levar à aprendizagem, é pensar em um ensino que se adiante ao desenvolvimento 

(MENDONÇA; MILLER, 2010), envolvendo situações a requerer a colaboração de 

alguém mais experiente – professor ou estudante –  que possam culminar no 
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desenvolvimento da autonomia do sujeito que aprende. No entanto muitos 

professores aderem determinadas proposições de maneira pragmática, sem uma 

base teórica que fundamente sua prática e assim, acabam por reduzir a estratégia 

de Resolução de Problemas na aplicação de fórmulas, teorias e exercícios (SOUZA; 

FEITOSA; DELGADO, 2013), ou seja, não proporciona uma análise qualitativa dos 

problemas a fim de gerar reflexões e discussões, acabando por comprometer a 

qualidade da aprendizagem do aluno. 

O desenvolvimento psíquico humano não ocorre espontaneamente, precisa 

ser “provocado” (LEONTIÉV, 2004). E o é, por meio das relações que o sujeito 

mantém com as pessoas de seu convívio e da apropriação da cultura humana que 

ocorre durante o processo desse desenvolvimento (ibidem). 

No campo educacional, no processo de ensino e aprendizagem, o 

desenvolvimento psíquico deve envolver planejamento e intencionalidade (GHEDIN; 

FRANCO, 2011; BASSAN, 2012; LEÓNTIEV, 2004), o professor no seu papel de 

mediador, precisa saber de que forma seus direcionamentos poderão conduzir as 

ações do estudante na busca do conhecimento. 

A Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais proposta por Piotr 

Yakovlevich Galperin (1902-1988) um dos últimos representantes da geração de 

psicólogos que teve contato com Vigotsky, diz respeito a esse tipo de ensino, 

chamado de sistêmico – teórico (BASSAN, 2012; TALÌZINA, 1988) nesta teoria, o 

estudante recebe as orientações do professor, e age independentemente.  

Galperin propõe uma sistematização no planejamento didático do professor 

onde se permita que o aprendiz se organize dentro da atividade de estudo e assim 

possa ser capaz de resolver uma dada situação-problema proposta. De início pode 

haver a colaboração do professor no processo de resolução, que também pode 

estimular à cooperação entre pares, mas o estudante tem a liberdade para tomar 

sua decisão para apontar a solução, caso seja necessário, a ajuda do professor 

pode ser solicitada em qualquer momento.  

A proposta de ensinar Física por meio da Resolução de Problemas de forma 

direcionada e organizada tal como proposto por Galperin, pode assentir que a 

aprendizagem dos conteúdos, concretize-se através de atividades de ensino que 

possam surgir de uma necessidade, a de aprender, uma necessidade que pode ser 

desencadeada por situações-problemas.  
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2.3 O Ensino como Atividade Humana 

  
 

  A constituição do psiquismo humano foi temática central nos trabalhos do 

russo L. S. Vigotski (1896-1934) que mergulhou na produção da Psicologia de seu 

tempo em busca de entender como o homem produz cultura, concluindo em síntese 

que as capacidades humanas vivenciadas no coletivo, por meio das relações 

interpessoais e internalizadas pelo sujeito é que o determina.  

Num sentido mais amplo, na teoria de Vigotski, tudo o que é cultural é 

também social. O homem é, portanto, um ser social e histórico, resultado de um 

processo de múltiplas relações, onde, ao mesmo tempo em que faz sua história, é 

determinado por ela. O social é também o princípio da natureza e do 

desenvolvimento das funções superiores, para este autor: 

 

 
[...] as propriedades superiores específicas ao homem, surgem a princípio 
como formas de comportamento coletivo da criança, como formas de 
cooperação com outras pessoas, e apenas posteriormente elas se tornam 
funções interiores individuais da própria criança. (VIGOTSKI, 2010, p. 699, 
apud BASSAN, 2012, p. 27). 

 

 

Em seus estudos, Vygotski (1991), também explicou que as funções 

psicológicas superiores e intelectual aparecem duas vezes, primeiro como funções 

interpsíquicas e depois como funções intrapsíquico. A partir daí, ele desenvolveu os 

conceitos de "nível de desenvolvimento real e "zona de desenvolvimento proximal.”  

O nível de desenvolvimento real define funções que já se desenvolveram,  já 

o nível de desenvolvimento proximal define as funções que ainda precisam se 

desenvolver, dessa forma, se o sujeito consegue resolver problemas de maneira 

independente, é por que as funções necessárias para a atividadde de resolver 

problemas evoluíram, ou seja, se desenvolveram. Mas há sujeitos que só 

conseguem resolver problema com a orientação de um adulto ou de alguém mais 

experiente. A Zona de Desenvolvimento Proximal é então, a distância entre o nível 

de desenvolvimento real e o potencial (MENDOZA, 2009c). 

 Na sala de aula não é difícil perceber que muitos estudantes não estão no 

mesmo nível, fator que impede que uma aula inteiramente expositiva, beneficie a 

construção do conhecimento em todos os sujeitos. Por isso, é preciso que diferentes 
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formas de atuação didática sejam planejadas e desenvolvidas, a fim de buscar 

atingir o desenvolvimento do aluno independente do nível no qual esteja. 

Em cada fase de seu desenvolvimento, as formas de como o sujeito aprende 

estão ligadas à atividades principais que esse sujeito realiza, correspondendo às 

formas particulares com que o ser humano se relaciona com a realidade. Tais 

atividades influenciam no desenvolvimento humano, pois este tem sua dependência 

essencial do modo de vida determinado pelas relações que faz em sociedade 

(LEONTIEV, 1978, apud BASSAN, 2012). 

Leontiev (1903 -1979) ao dar continuidade aos postulados de Vigotski se 

ocupou em investigar sob quais condições a aprendizagem dos conteúdos escolares 

se dá de forma consciente para as crianças. Ele afirma que “para que a 

aprendizagem seja efetiva, ela depende de duas questões principais: o que a 

criança conscientiza daquilo que lhe é ensinado e como esse conteúdo se torna 

consciente para a criança” (DUARTE, 2007, p. 53, apud BASSAN, 2012, p. 83). 

 Ao pesquisar os vínculos entre os processos internos da mente e a atividade 

humana concreta Leontiev (2004) explicou que na relação ativa do sujeito com o 

objeto, a atividade se concretiza por meio de ações, operações e tarefas (materiais e 

intelectuais), suscitadas por necessidades e motivos, sempre no contexto de sua 

vivência.  

O motivo da atividade é seu elemento orientador e surge quando o sujeito, ao 

buscar o objeto que pode satisfazer uma necessidade sua, transforma esse objeto 

em objetivo de seu agir, isto é, no motivo da atividade. A dinâmica da estrutura da 

atividade explica o modo como surge uma nova ação, ou seja, se em princípio, o 

motivo não coincidia com o objetivo da atividade e passou a coincidir, já não se pode 

mais considerar a essa ação como simples ação, mas como uma atividade.  

Para efeito de ilustração, consideremos o caso de um estudante de Física que 

estuda apenas para obtenção de nota, no entanto, a medida que o tempo passa, 

esse estudante por meio de intermediações toma consciência de que o estudo de 

conceitos físicos implicam na apropriação de conhecimentos desse ramo da Ciência 

e não somente na obtenção de uma nota, dessa forma, o estudante pode passar a 

estudar não somente para tirar nota, mas para conhecer mais, se apropriar mais do 

conhecimento científico, tornando assim sua ação de estudar Física em uma 

Atividade de estudo da Física. 



32 

 

 

  

Leontiev também utiliza o conceito de operação, e o define como sendo a 

maneira de se executar uma ação (MENDOZA, 2009b; BASSAN, 2012; DUARTE, 

2003) maneira essa que depende das condições nas quais a ação é realizada. Para 

este autor a atividade de estudo, para o desenvolvimento da criança é 

especialmente relevante. A tese que sustenta a atividade de ensino, segundo 

Davidov (1988, apud DUARTE, 2003), deve ser o conteúdo a ser ensinado, do qual 

são derivados os métodos, ou seja, os procedimentos para organizar o ensino. 

Diante do exposto, entendemos que cabe ao professor refletir acerca dos processos 

psíquicos que ele deseja mobilizar com determinado tipo de atividade e verificar se a 

metodologia utilizada nessa atividade é compatível com seu motivo, pois cabe a ele: 

 
 
[...] a importante tarefa de transmitir à criança os conteúdos historicamente 
produzidos e socialmente necessários, selecionando o que desses conteúdos 
encontra-se, a cada momento do processo pedagógico, na zona de 
desenvolvimento próximo. (DUARTE, 2003, p. 03). 

 
 
Considerando-se que a organização da atividade de ensino desenvolvida pelo 

professor e as possíveis implicações para a atividade de estudo do aluno são de 

extrema importância focalizaremos no próximo nas ideias de um estudioso da teoria 

Histórico Cultural, que ao estender as ideias fundamentadas por essa escola, deu 

especial atenção à organização do processo de ensino, trata-se de P. Ya. Galperin, 

que desenvolveu em seus estudos a explicação do processo de internalização, 

apresentadas por meio da Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais 

(NÚÑES, 2009; TALÍZINA, 1988). 

 
 
2.4 A Organização da Atividade de Ensino na proposta de Galperin 
 
 

O ato de estudar é considerado por Leóntiev como uma atividade formada por 

um conjunto de ações, por esse motivo é necessário que se construam 

metodologias e estratégias didáticas com determinadas regras que facilitem o 

desenvolvimento do processo de organização do ensino (TALÍZINA,1988). Nesse 

processo faz-se necessário que o estudante esteja em atividade, de forma 

inteiramente envolvida nas ações dela decorrentes, e por isso, a atividade de ensino 
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necessita que o professor a organize considerando os interesses, opiniões e 

necessidades dos estudantes (TALÍZINA,1988). 

Piotr Yakovlevich Galperin (1902 – 1988) foi contemporâneo de Vigotski e 

Leontiev e fez parte do grupo liderado por este último, onde estudavam sobre 

atividade material externa na formação da mente humana. Os fundamentos de sua 

pesquisa são uma continuidade da linha de pensamento de Leontiev, mas Galperin 

dedicou-se a aprofundar a questão de como acontece a transformação da atividade 

inicialmente externa em sua forma interna. 

 
 

Galperin elaborou um dos estudos mais detalhados a respeito das etapas de 
formação da atividade interna com base na externa e do papel de cada um 
dos momentos funcionais da atividade-orientação [...]. A teoria de Galperin 
porta uma contribuição metodológica científica importante para a atividade de 
ensino, ao explicar que a assimilação do conhecimento ocorre em etapas 
fundamentais de sua formação, no sentido da passagem do plano da 
experiência social para o da experiência individual (NUÑES; PACHECO, 
2008, p.93). 

  
 
Essa passagem do plano interpsicológico ao plano intrapsicológico é o que 

Vygotsky (1989) define como princípio de internalização.  Galperin (1979, apud 

PEREIRA, 2013) distinguiu duas partes fundamentais nesse processo de 

internalização: a de orientação e a de execução real da ação, assim em sua teoria 

de Formação Por Etapas das Ações Mentais, estabelece que, em um processo de 

formação, inicialmente as ações são externas, materiais e, em um instante final, 

assimila-se a nova habilidade, ou seja, tais ações se convertem para o plano mental.  

Nessa perspectiva, segundo Núnez (2009), o processo de internalização da 

atividade externa é interpretado como um ciclo cognoscitivo, com momentos 

funcionais, que não são lineares e, metodologicamente, podem ser separados para 

análise, constitui-se das etapas de: formação da base orientadora da ação, 

formação da ação no plano material ou materializada, formação da ação na 

linguagem externa, conversação para si e, por último, ação no plano mental.   

Essas etapas podem ser antecedidas por uma etapa motivacional (TALÍZINA, 

1988; NÚÑEZ, 2009), que se vincula ao processo de aprendizagem antes da 

assimilação dos conteúdos propostos, momento em que ainda não são introduzidos 

conhecimentos. A etapa motivacional é chamada por Talízina (1988) de etapa zero e 

sua tarefa principal é: 
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[...] a criação de uma motivação necessária no estudante. 
Independentemente se a solução da tarefa dada constitui ou não uma etapa 
independente, deve estar garantida a existência de motivos necessários para 
que os estudantes adotem a tarefa de estudo e cumpram a atividade que lhes 
é adequada, caso isso não ocorra, é impossível a formação das ações e dos 
conhecimentos que as envolvem. (Na prática do ensino é sabido que se o 
estudante não quer estudar, é impossível ensiná-lo). (TALÍZINA, 1988, p.108, 
tradução nossa) 

 

Em resumo, o processo de internalização, ou seja, de assimilação da 

atividade em um ciclo formativo se desenvolve segundo o esquema proposto por 

Núñez (2009) e apresentado no quadro 1: 

 
 
MOTIVACIONAL BOA AÇÃO 

MATERIAL 
LINGUAGEM 

EXTERNA 
MENTAL 

Forma externa  Interna 

Compartilhada Independente 

Não Generalizada Generalizada 

Detalhada Reduzida 

Quadro 1 – Processo de assimilação da atividade, segundo a Teoria da Assimilação de P. Ya. 
Galperin 

Fonte: Núñez (2009, p. 125) 
 

 

Como mostra a tabela, o trânsito das ações nas etapas propostas por 

Galperin garante a transformação de ações externas, com a orientação e controle do 

professor, em ações internas, reduzidas, independentes e generalizadas (NÚNEZ, 

2009). A passagem pelas etapas de assimilação não ocorre de maneira uniforme, 

Talízina (1988) esclarece que alguns estudantes podem estar mais adiantados que 

outros. Uns precisam permanecer em uma etapa anterior, enquanto outros podem 

avançar à etapa seguinte. É possível, porém, que não seja necessário passar por 

todas as etapas, pois se as operações a serem executadas já estiverem sido 

assimiladas numa experiência anterior, podem ser executadas dentro do nível da 

etapa superior. São os conhecimentos mais gerais que respondem à formação de 

atividades gerais e que devem passar pelas etapas mencionadas (GONZÁLEZ, 

1989).  

Com relação à organização do processo, é adequado dar a possibilidade de 

se executar a tempo a próxima etapa ou, pelo contrário, retardar a nova etapa. 

Essas situações estão sujeitas a vários fatores e são circunstanciais à dinâmica da 
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aprendizagem em grupo, mas é importante considerar o ritmo de aprendizagem dos 

estudantes. 

A etapa 1, é caracterizada pela formação do esquema da Base Orientadora 

da Ação - BOA, que pode ser definida como o conjunto de circunstâncias pelo qual o 

estudante se orienta durante a realização da ação (TALÍZINA, 1988; NÚÑEZ, 2009), 

constitui, o modelo de Atividade. 

A relação entre a orientação e a formação da BOA não é a de estabelecer 

uma sequência de ações a ser seguida pelo estudante, mas sim, para orientá-lo na 

interpretação da situação de ensino proposta (NÚÑEZ, 2009). A BOA é desenvolvida 

num processo de construção do conhecimento conjunto entre professor e 

estudantes, inclusive permitindo que os estudantes também definam seu conteúdo, 

e não apenas o professor (TALÍZINA, 1988; NÚÑEZ, 2009). Dessa forma a BOA: 

 

 
[...] deve ser estabelecida num processo de elaboração do conhecimento de 
tal modo que os alunos possam construir, junto com o professor, num 
processo de elaboração conjunta, o modelo da atividade que realizarão (...). 
O aluno deve dispor de todos os conhecimentos necessários sobre o objeto 
da ação, as condições, as ações que compreendem a atividade a ser 
realizada, os meios de controle, e deve conhecer, nessa etapa, os limites de 
aplicação de tal atividade. Para Galperin, a orientação é sinônimo de 
compreensão, pelo papel que desempenha na ação. (NUÑEZ, 2009, p. 101). 

 
 

Nuñez e Pacheco (1998), afirmam que na perspectiva da teoria de Galperin, a 

orientação que o sujeito constrói para a atividade, determina entre outros fatores a 

qualidade da aprendizagem. 

Galperin identificou três características das bases orientadoras (TALÌZINA, 

1988; ÑUNES, 2009; BASSAN, 2012), o grau de generalização, que é o modo como 

a orientação se relaciona às condições essenciais para a formação do objeto de 

estudo, ou seja, pode modelar-se como uma generalização empírica ou teórica; no 

grau de plenitude, que se refere à presença da orientação na construção do objeto e 

pode ser completa (possuir todo o sistema de operações) ou incompleta (ter o 

mínimo de condições para o êxito da ação); e no grau de modo de obtenção, que 

indica se o processo de formação da BOA ocorreu de forma independente pelo 

estudante ou foi elaborado pelo professor (BASSAN, 2012). A elaboração da Base 

Orientadora da Ação pode ocorrer de duas formas: mediante ensaio e erro ou 

mediante a aplicação consciente. 
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Há um tipo de Base Orientadora da Ação (chamada por Talízina de BOA tipo 

II) que é trabalhada de forma preparada e completa. Nela se fornece os elementos 

necessários para o correto cumprimento da ação, e aonde para cada nova tarefa 

que o estudante venha a executar, existe a necessidade de uma nova orientação. As 

condições para essa execução são fornecidas pelo professor, e de forma particular, 

serve para uma situação específica, ou seja, tem caráter concreto (TALÍZINA, 1988), 

uma deficiência levou a formação de um a base orientadora completa para as novas 

tarefas, pelo menos de uma determinada área.  

A Base Orientadora da Ação completa e generalizada (chamada por Talízina 

de BOA tipo III) diferencia-se da anterior, inicialmente, por atribuir ao estudante, sob 

a orientação do professor, a análise e elaboração da orientação completa da ação 

(TALÍZINA, 1988). O estudante recebe as orientações para aplicar a um conjunto de 

tarefas agindo de forma independentemente, assim, aprende a buscar princípios 

gerais de solução de tarefas análogas, com possibilidades de transferência, 

dirigindo-se a diferentes fontes de conhecimentos.  

 Para Talízina (1988), uma das consequências do ensino organizado 

mediante a elaboração esse tipo de BOA é que os: 

 

 
[...] estudantes que já assimilaram o modo de atividade com a base 
orientadora do terceiro tipo (sistêmico) é que são capazes de construir 
independentemente não somente as invariantes conhecidas do sistema, mas 
também as novas. (TALÍZINA, 1988, p. 105, tradução nossa) 

 

 

 

  Dessa forma, esse modelo de BOA, assegura uma maior eficiência no 

caminho do conhecimento, elevando o nível de ensino, pois seu grau de 

generalização é maior em relação aos outros tipos, dessa forma permite ao 

estudante utilizar seu esquema de orientação para solucionar situações-problemas 

em contextos mais gerais e não somente em níveis particulares. 

A segunda etapa da teoria de Galperin é denominada formação da ação em 

forma material ou materializada, a diferença entre as duas não está no lado 

operacional, mas no modo de representação do objeto de estudo (TALÍZINA, 1988). 

Na forma material serve de objeto de estudo o mesmo objeto (objeto concreto) 

enquanto que na forma materializada, serve seu substituto (suas representações 

materiais), modelo que contém os aspectos essenciais do objeto de assimilação 
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como diagramas, mapas ou imagens (BASSAN, 2012). Essa etapa permite ao 

estudante assimilar o conteúdo da ação e ao professor, realizar o controle objetivo 

do cumprimento de cada uma das operações que formam a ação (TALÍZINA, 1988).  

Na terceira etapa, chamada de formação da ação como verbal externa, os 

elementos da ação são representados de forma verbal, ou seja, a ação sobre os 

objetos concretos, ou sobre sua representação se expressam pelo discurso oral ou 

escrito, sendo a linguagem o elemento mediador essencial entre o sujeito e o objeto 

de sua aprendizagem (NUÑEZ, 2009). É, portanto, a etapa que estrutura o reflexo 

verbal da ação realizada. 

Nessa etapa as ações são executadas verbalmente, seja para compartilhar 

informações ou participar de discussões. O aluno não tem acesso a objetos reais e 

nem suas representações, mas, a sistemas simbólicos que o representam. Ressalta-

se que a interação entre os estudantes e o professor pode ser feita por diferentes 

tipos de linguagem: oral, escrita, musical, gestual ou corporal. 

A última etapa é a de formação da ação, onde deve ocorrer a máxima 

generalização e síntese durante a execução das operações, Galperin (2001; apud 

PEREIRA, 2013) explica que na passagem da etapa da linguagem externa para 

etapa mental, surge uma nova etapa que ele denomina de linguagem para si. Nessa 

fase, a tarefa de comunicação é substituída pela tarefa da reflexão e a fala para si 

converte-se em um meio não de transmissão do pensamento a outro, mas sim na 

transformação do mesmo em um objeto para uma melhor análise. 

A nova ação se transforma de material a mental, de não generalizada a 

generalizada, as ações estão internalizadas “[...] os objetos antes representados 

material ou verbalmente, agora “estão na mente”, em forma de imagens, 

representações, conceitos” (BASSAN, 2012, p. 73). 

Advoga-se em favor de que a atividade de estudo embasada na Teoria de 

Formação por Etapas das Ações Mentais, permite o professor organizar as ações de 

ensino e direcionar o processo de aprendizagem dos alunos rumo ao 

desenvolvimento, já que dá condições a estes para atuar de forma consciente na 

vida escolar e em sociedade. 
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2.5 Cinemática – Alguns Apontamentos e desafios no processo Ensino e 
Aprendizagem 

 
  
A Cinemática é a parte da Mecânica responsável pelo estudo dos 

movimentos, independentemente de suas causas (MÁXIMO; ALVARENGA, 2011). 

Neste conteúdo se apresentam conceitos fundamentais do movimento 

imprescindíveis para a aprendizagem em Física. No entanto, “gradativamente, a 

Cinemática tem ocupado um lugar cada vez mais modesto no currículo de Física no 

Ensino Médio” (SOUZA; DONANGELO, 2012, p.1) não por ser um conteúdo sem 

importância, mas, pelo tratamento abstrato e por vezes infrutífero de um grande 

número de fórmulas e terminologias, sem correlação com a natureza e que 

desmotivam tanto o seu ensino quanto sua aprendizagem: 

 
 

A desilusão de professores e alunos com a cinemática se deve, pelo 
menos em parte, à forma como seus conceitos são tradicionalmente 
apresentados: distantes da realidade e exageradamente matematizados. 
De fato, a distância da realidade e os excessos matemáticos têm 
prejudicado a capacidade de raciocínio dos alunos e contribuído para 
formação de uma imagem errônea da física, de que esta é um acúmulo 
de fórmulas a serem decoradas e aplicadas em situações evidentemente 
artificiais (SOUZA; DONANGELO, 2012, p.1). 

 
 

Esse é sem dúvida o contexto em que se aplica o ensino de Cinemática nas 

escolas de EM, um quadro que colabora para que equívocos do pensamento 

aristotélico comum entre os estudantes sejam enraizados e disseminados, não lhes 

permitindo avançar no pensamento científico e fazendo com que o discente mesmo 

sem iniciar, aposente o raciocínio, a imaginação e a criatividade.  

Mas não é o que se espera para o ensino de Física na escola média. As 

orientações educacionais expressas no PCN’s (2002) preconizam entre outras 

competências para essa  disciplina, que o estudante: 

 
 

Compreenda o conhecimento científico e o tecnológico como resultados de 
uma construção humana, inseridos em um processo histórico e social; 
compreenda a ciência e a tecnologia como partes integrantes da cultura 
humana contemporânea; reconheça e avalie o caráter ético do conhecimento 
científico e tecnológico e utilize esses conhecimentos no exercício da 
cidadania. Articule, integre e sistematize fenômenos e teorias dentro de uma 
ciência, entre as várias ciências e áreas de conhecimento (PCN+, 2002) 
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Dentro dessa perspectiva que se analisa que a Cinemática como conteúdo 

introdutório no EM pode ser explorado dentro do ponto de vista histórico, passando a 

ser interessante uma comunicação histórica da Ciência, para que o aprendiz possa 

refletir sobre a evolução de conceitos e sobre a influência das concepções 

espontâneas. Uma oportunidade de fazer um paralelismo com concepções que 

ficaram no passado, e assim se perceber que a Ciência não é construída por uma 

sequência de fatos e descobertas realizadas por cientistas infalíveis (PEDUZZI; 

ZILBERSZTAJN; MOREIRA, 1992).  

Entre os argumentos que destacamos para a importância do estudo da 

Cinemática está sua potencialidade das formas de representações gráficas seja de 

forma qualitativa como quantitativa (ibidem). Ostermanm e Cavalcanti (2008) 

apontam ser mais pertinente que o estudo de Cinemática se dê em um contexto 

amplo, envolvendo aspectos cotidianos e históricos, mostrando qual foi o seu papel 

na elaboração de teorias que hoje explicam o movimento.  

Do ponto de vista histórico a ampliação do espaço do conteúdo de 

Cinemática culminou, no aparecimento de exercícios para exemplificar o assunto 

estudado, exercícios que seguem um padrão de memorização (NICIOLI; MATTOS 

2005), partem de uma sistematização recheada apenas de aparatos matemáticos 

que, dificilmente levará o estudante a refletir sobre sua resposta. 

Wuo (2000) analisou a forma como os livros tratam o conteúdo de Cinemática 

e constatou que o caráter matemático geral prevalece e seu estudo se limita ao 

movimento uniforme (MU) e uniformemente variado (MUV) com grande parte do seu 

estudo descritivo trabalhado apenas em termos de generalização algébrica. O 

referido autor concorda que atualmente o estudo da cinemática ganhou mais espaço 

nos livros, tendo em vista que ganhou um maior número de páginas.  

O contexto apresentado sobre o ensino de Cinemática é preocupante, no 

entanto se observa que um problema comum apontado pelos pesquisadores é a 

forma simplista de como esse conteúdo é apresentado, por isso, se percebe a 

necessidade de aliar ao seu ensino, estratégias que permitam discussões mais 

produtivas, sejam qualitativa ou quantitativamente. 

Na realização dessa pesquisa, a escolha pelo conteúdo de Cinemática se deu 

por dois motivos principais, o primeiro partiu da observação que se fez de uma 

realidade escolar onde os estudantes estão chegando ao último ano do ensino 
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médio, sem o conhecimento de princípios básicos da Física clássica e considerados 

relevantes em todos os níveis de ensino (NICIOLI; MATTOS 2005, JUNIOR; 

MATOS, 2008) e, segundo, por que atualmente, seu estudo tem sido alvo de 

inúmeras críticas, entre elas, a de que vem sendo ensinado de forma que não 

estimula o raciocínio e nem visão crítica, baseando-se apenas na memorização de 

equações e substituição de variáveis sem nenhuma relação prática com o cotidiano 

(ROSA; ROSA 2005).  

Críticas que se expressam também nos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

PCN, onde se afirma que a cinemática tem servido “[...] apenas para dar 

significações às variações dos movimentos, através dos conceitos de velocidade e 

aceleração” (PCN+, 2002, p. 72). Sobre este conteúdo específico, o interesse mais 

amplo desta pesquisa está na possibilidade em promover discussões e análises das 

implicações físicas de seus conceitos, de forma a promover um conhecimento com 

significado. 

 
 
2.6 A (R)evolução do Ensino de Ciências por meio da Arte. 
 
 

Na história da Ciência a noção predominante é de que o pensamento sensível 

(Arte) e o pensamento racional (Ciência) pertencem a campos antagônicos 

(PINHEIRO, 2007): 

 
 

A arte é tida como entretenimento e vista como uma forma de criatividade 
baseada em idiossincrasias pessoais, não sendo da sua competência dar 
explicações ou desfazer equívocos. A ciência, em contrapartida, é tida como 
uma área de racionalização pura e metódica, que explica observações e 
valida teorias com base em fatos (SARAIVA, 2007, p. 20) 

 
 

Vê-se que as ideias que predominam sobre o artista estão associadas à 

noção de liberdade e prazer, enquanto que ao cientista cabe à medição, análise 

crítica e razão, uma visão epistemológica majoritária que permeia nossa cultura 

contemporânea ocidental (OLIVEIRA, 2010) e consequentemente contamina nossas 

crianças, jovens e adolescentes.  
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Mas o que se pode dizer sobre as obras de Platão, que escreveu diversos 

diálogos para expor suas ideias?1  E Galileu Galilei, que seguindo o exemplo do 

filósofo grego também expôs algumas de suas ideias através de personagens2. A 

mudança de paradigma que de forma lenta e audaciosa trilha caminhos que visam 

romper com a dicotomia entre Ciência e Arte, além das célebres figuras citadas, vem 

ganhando cada vez mais adeptos, cientista e educadores empenhados em promover 

a popularização da Ciência e proporcionar um ensino mais humanístico e dinâmico 

nesta área.  

Recursos artísticos idealizados por pesquisadores de diferentes campos da 

Ciência dão sentido a novas formas de ensino (DJERASSI, 2002; REIS; GUERRA; 

BRAGA, 2005; ZANETIC, 2006), propõe um caminho que objetivam a promoção de 

um ensino potencialmente desenvolvente e humanizado, um caminho que a escola 

deve atuar e que pode ser feito de forma articulada entre Arte e Ciência. 

 
 

Ampliar as referências das crianças promovendo a passagem de sua 
experiência cotidiana para a esfera mais complexa da atividade humana na 
qual se inserem a arte, as ciências, o conhecimento elaborado – em outras 
palavras, articulando as vivências da vida cotidiana com a cultura elaborada – 
é o papel essencial da escola [...] (MELLO; FARIAS , 2010, p. 65). 

       
                                                                                                                                       
A Ciência deve ser aberta, comunicada não apenas à comunidade científica, 

mas também de forma diferente na sociedade, (SILVEIRA; SILVA; FILHO, 2009). Na 

música e na poesia, por exemplo, podem-se apresentar conceitos, envolver 

interpretação de textos ou discutir problemas pertinentes à ciência. Bons exemplos 

são composições como: “A Ciência em si” de Gilberto Gil e Arnaldo Antunes e as 

poesias do físico-poeta Rómulo de Carvalho que assinalava seus manuscritos com o 

pseudônimo de Antonio Gedeão. No trabalho “Física, Astronomia, Teatro e Dança”, 

Carvalho (2006) enfatiza a importância da relação entre Ciência e Arte e expõe a 

opinião de que: 

 
 

                                                 
1
 Escreveu Platão 38 obras. Por causa do gênero literário predominante adotado, fizeram-se 

conhecidas pelo nome coletivo de Diálogos de Platão. Enciclopédia Simpozio, disponível em 

<http://www.cfh.ufsc.br/~simpozio/Megahist-filos/D-PLATAO/6316y033.html> acesso em: 05/04/2013.  
 
2
 O estilo poético e bem humorado de Galileu Galilei relatar suas experiências pode ser visto na obra: 

Discursos e Demonstrações Matemáticas acerca de Duas Novas Ciências -1638. 
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Há profundas relações entre uma e outra que raramente são trabalhadas, 
mas deveriam sê-lo, pois a maneira como se apresenta o contexto cultural 
atualmente, decorrente da nova visão de mundo inaugurada pela física 
moderna (CARVALHO, 2006, p.11). 

 
 
 

 Apresentar a Ciência por meio da Arte, de forma dialógica pode ter 

implicações interessantes para sala de aula. Uma delas é a arte teatral, que 

atualmente vem utilizando-se de temáticas científicas e se destacando como uma 

ferramenta de divulgação da ciência, com diversos espetáculos criados por 

diferentes instituições. 

Ingrid Koudela (1992) em sua tese intitulada “Jogos teatrais” fundamenta-se 

em Piaget e Cassirer e chama a atenção para a “[...] potencialidade do teatro no 

desenvolvimento intelectual, social e afetivo da criança” e para o fato de que: “[...] a 

Arte é um meio para a liberdade, o processo de liberação da mente humana, que é 

objetivo real e último de toda educação”. (KOUDELA, 1992, p. 42) 

Barbacci (2005, p.4) afirma que “quando o teatro é usado como uma 

ferramenta de apoio a didática, a atividade pedagógica se reconcilia com o 

entretenimento, com o objetivo de excitar a curiosidade para o mundo científico.  

Montenegro et al (2005, p. 31) assinala que “o teatro tem todas as potencialidades 

para ser encarado como um veículo transmissor de conceitos científicos”, por meio 

dele a aprendizagem é feita de uma forma simples, lúdica e agradável. 

Complementa que “[...] para, além disso, o teatro, se levado a cabo nas escolas, 

possibilita o desenvolvimento pessoal, permite ampliar o espírito crítico e o exercício 

da cidadania” (MONTENEGRO et al., 2005, p. 32). 

 É sob essa ótica de ensino que a proposta metodológica do teatro vem aos 

poucos, ganhando espaço em experiências do ensino de Física, pois como afirma 

Zanetic (2006, p. 43) “[...] o ensino da física não pode prescindir da presença da 

história da física, da filosofia da ciência e de sua ligação com outras áreas da 

cultura, como a literatura, letras de música, cinema, teatro, etc.” Uma demanda 

formativa reforçada pelas Orientações Curriculares do Ensino Médio (PCN+, 2002), 

quando incentiva o professor a buscar diferentes formas de ensinar Física, 

utilizando-se, por exemplo, a linguagem corporal e artística.  

Sabe-se que há uma parcela de professores resistentes às mudanças 

necessárias para a humanização do ensino de Física, principalmente quando 
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sugeridas a associação com outras disciplinas, como o ensino de Artes. Mas há 

também quem defenda que se deva favorecer a construção de um ensino 

problematizador, crítico, ativa e engajada na luta pela transformação social por meio 

da associação dessas disciplinas (ZANECT, 2006). Dessa forma, a sintonia entre 

Ciência, Arte e Ensino é mais que necessária, faz-se imprescindível. 

 
 
2.7 Física e Teatro Científico 
 
 

Um dos mais importantes estudos sobre a relação existente, ou que deveria 

existir entre teatro e Ciência, foi desenvolvida pelo dramaturgo alemão Bertold 

Brecht que propôs o termo “Teatro Científico” para descrever algumas de suas 

concepções, sobre a importância de o teatro adotar temas da Ciência como material 

de representação (BRECHT, 1967, apud LOPES, 2010). O termo, no entanto não é 

unânime entre todos que desenvolvem trabalhos similares.  

Saraiva (2007, p.20) considera que a expressão “Teatro Científico” é 

relativamente recente, sua utilização imediatamente levantou questões e 

provocaram debates. Na visão desta autora, definir Teatro Científico não é uma 

tarefa fácil, tendo em vista que a relação entre Ciência e teatro envolve diversos e 

diferentes detalhes, não há, portanto, uma expressão precisa que o defina e 

qualquer forma ou tentativa, pode afigurar-se ambígua.  

Djerassi (2002) prefere o termo Ciência em Teatro (science plays ou science-

in-theatre) para se referir às peças de teatro de tema científico. Fiolhais (2003) 

discorda do termo Teatro Científico por entender que a expressão é inadequada, 

tendo em vista que “o teatro, como qualquer outra forma artística, pouco tem de 

científico mesmo quando aborda temas de ciência”. (FIOLHAIS, 2003, p. 45).  

O Teatro Científico de acordo com Barbacci (2005) se constitui de peças que 

tratam de questões éticas geradas pelas descobertas científicas; peças retratando 

episódios da vida de famosos cientistas; atividades teatrais de desenho em idéias 

científicas para apoiar a criação de dramas.  

Não faz parte dos objetivos deste estudo discutir os motivos de aceitação ou 

refutação do termo Teatro Científico, utiliza-se o termo nessa de acordo com os 

argumentos apresentados por Bertold Brech e Barbacci.  

O interesse do teatro por temas científicos parte de dois intervenientes.  
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   De um lado a Ciência, que por vontade de uma maior e mais próxima 

interação com a sociedade tem se preocupado em procurar novas formas 
de comunicação, sendo o Teatro ou, em muitos casos, a dramatização de 
questões, personagens ou acontecimentos científicos, algumas das 
formas que encontrou para fazê-lo. No lado do Teatro, os dramaturgos 
abordam a Ciência não só sob o ponto de vista de uma análise ética ou 
das suas consequências, como no caso obras de Brecht, na visão deste 
autor, a introdução da Ciência nas obras dramáticas parece existir por se 
criarem as condições para uma melhor aceitação, por parte do público de 
teatro, dos temas e termos científicos. (MONTENEGRO, 2007, p. 23) 

 
 

   A intenção é aproximar da Ciência sujeitos com pouco ou nenhum 

conhecimentos de cultura científica e, por isso, se deve cuidar para que seus 

personagens não sejam apresentados apenas como “fazedores de Ciência”. É 

importante mostrar por que e como fazem Ciência, no sentido de humanizar este 

tipo de atividade. Raicvarg (1993, apud CARDORNA; KARTZ; ARAUJO-JORGE, 

2004, p. 126) esclarece que a questão “não é tentar fazer com que os jovens se 

apaixonem pela Ciência, mas sim lhes dar algo com que possam construir suas 

próprias imagens sobre a Ciência”, assim será oportunizado ao estudante se 

desfazer de preconceitos da atividade científica. 

   Chega a ser desumano que se promova um ensino de Ciências apenas por 

meio da matematização, pois isso a torna incompreensível (CELVA E BOUGARD, 

2006), é mais conveniente mostrar que as ciências são, acima de tudo, uma 

atividade de homens e mulheres, com tudo o que isso implicou e implica na 

sociedade e no ensino, neste caso, o Teatro Científico – TC aparece como uma 

ferramenta de grande utilidade para refazer caminhos da história, com a 

possibilidade de demonstração do processo de desenvolvimento da Ciência. 

 
 

2.8 Ensino de Física: Fonte de Inspiração para o Teatro Científico 
problematizador? 
 
 

No Campo do ensino de Física é importante refletir sobre o sentido de ensinar 

a disciplina, tendo em vista que o ato de ”ensinar é uma tarefa complexa, pois lida 

com muitos aspectos: afetivo, intelectual, social e político” (OSTERMANM; 

CAVALCANTI, 2008) elementos que acredita-se que interfere diretamente na 

qualidade da aprendizagem do aluno. O desafio é buscar formas de superar as 
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dificuldades que se impõem à melhoria da educação nacional, mas para atender 

esse propósito se entende ser necessário motivar professor e estudante. 

Referindo-se ao papel da motivação e da autoestima no contexto do ensino 

de Física, Black et al. (2004, apud GANGOSO, 1999) afirma que a necessidade de 

motivar os alunos é evidente. A principal dificuldade está em motivar todos, mesmo 

quando alguns estão mais limitados cognitivamente que os outros, um problema  

que talvez seja mais fácil contornar se nas estratégias de ensino o professor 

considerar o aluno como um ser que pensa, sente e faz (ARCOVERDE, 2008), 

postura que sem dúvida, possibilita a interação entre Física e teatro. 

Defende-se a estratégia didática do teatro como potencializador da 

aprendizagem em Física, pois se percebe que as características peculiares de uma 

encenação teatral, como ambiente e discurso, propiciam a exposição de situações 

problemas com abordagem científica sejam de situações cotidianas ou aquelas mais 

gerais.  

A competência e habilidade básica de Resolução de Problemas explicitada 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio - PCN (1998) é de que a 

RP precisa fazer sentido para o aluno, para não se tornar um empecilho na 

produção do seu conhecimento. A curiosidade e necessidade do aluno em aprender 

podem ser motivadas por meio de situações problemas diversas que podem 

perfeitamente ser teatralizadas, pois de acordo com Araújo Jorge (2004) um dos 

objetivos centrais do teatro científico é de despertar no expectador a vontade de 

saber mais, com isso, o aluno será motivado a questionar, buscar as resposta e 

refletir sobre elas de maneira mais independente. 

 
 
2.9 A Atividade de Situação Problema em Cinemática – ASPC 

 
 

Uma vez compreendido que a aprendizagem ocorre por meio de ações 

mentais adequadas, buscou-se na literatura uma concepção de Resolução de 

Problemas para ser adotada que estivesse de encontro à teoria de aprendizagem da 

pesquisa. Encontrou-se em Mendoza e Delgado (2009b) uma estratégia didática de 

RP que foi adaptada dos princípios apresentados por Polya (2006) e é sustentada 

pela teoria psicológica de Formação por Etapas das Ações Metais. Trata-se da 

Atividade de Situações Problema em Matemática – ASPM, que está formada por um 
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sistema invariante de quatro ações: i) compreender o problema, ii) construir o 

modelo matemático, iv) solucionar o modelo matemático e iv) interpretar a solução. 

Para cada uma das ações mencionadas existe um conjunto de operações com 

intuito de solucionar o problema (MENDOZA, DELGADO 2009a, 2009b; MENDOZA, 

CASTAÑEDA, 2009), de forma que o comportamento dos estudantes na resolução 

de problemas seja guiado por hipóteses, analogias, metáforas, que dependem não 

somente do domínio de conceitos, mas da relação que se faz entre eles.  

Inspirados na ASP em Matemática construiu-se a proposta da Atividade de 

Situações Problema em Cinemática – ASPC, que tem como objeto de estudo o 

conteúdo de Cinemática. A ideia é proporcionar aos estudantes, possibilidades de 

apropriação de estratégias que auxiliem para melhorar seus desempenhos para a 

habilidade de resolução de problemas nesta área. 

 A ASPC está organizada em quatro etapas e se compões de quatro ações e 

doze operações. As ações de cada etapa e suas operações estão apresentadas no 

quadro 1. Salienta-se, porém, que a sua vez, cada conjunto de operações está 

formado por categorias onde uma delas é considerada como a condição mínima que 

o estudante deve dominar.  

 
 

Ação Operação (Indicador) 
Indicador 
Essencial 

Comprender 
O Problema 

a) O estudante extrai as informações do problema; 
b) O estudante determina as condições do problema; 
c) O estudante compreende o(s) objetivo(s) do problema 
 

c) 

Construir o 
Modelo Físico 

a) Realiza as análises dos fenômenos envolvidos  
b) Reconhece leis e as relações entre os conceitos 
c) Constrói o modelo Físico 
d) Analisa as unidades de medida do modelo Físico  
 

c) 

Solucionar o 
Modelo Físico 

a) Seleciona os instrumentos adequados para solução do 
modelo 
b) Executa os procedimentos para a solução do modelo  
 

b) 

Interpreta a 
Solução 

a) Interpretar o resultado encontrado;                                            
b) Analisa o resultado em função do objetivo do problema;        
c) Analisa a partir de novos dados e condições do problema, a 
possibilidade de reformular o problema, construir novamente o 
modelo e solucionar e interpretar sua solução. 

b) 

   Quadro 2 – Componentes das Ações e Operações da ASPC. 
   Fonte: adaptado de Mendoza; Delgado, 2009b 
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A condição mínima de que o estudante deve dominar configura-se como 

“categoria essencial” e tem como indicadores os conceitos de: insuficiente (I), 

razoável (R), bom (B), muito bom (MB) e ótimo (O), dessa forma, para efeito de 

análise qualitativa dos problemas trabalhados, os conceitos atribuídos a essas 

categorias é que serão utilizados para avaliar as habilidades do estudante na 

resolução de problemas de Cinemática, dessa forma temos que: 

 Se o estudante tem somente correto o indicador essencial obterá a 

qualificação B; 

 Se todos os indicadores estão incorretos obterá a qualificação I; 

 Se todos os indicadores estão corretos obterá a qualificação O. 

 Se o indicador essencial está incorreto ou parcialmente incorreto e/ou 

existe pelo menos outro indicador parcialmente correto obterá a qualificação R; 

 Se o indicador essencial está correto, mas existe pelo menos outro 

indicador parcialmente correto obterá a qualificação MB. 

Ressalta-se que na ASPC, para que o princípio de direção se efetive a contento, o 

planejamento das ações deve ter um ponto de partida, que no caso dessa pesquisa 

será identificado em um teste diagnóstico para assim, detectar o nível em que se 

encontram os discentes. 

Neste capítulo foram evidenciadas concepções da relação entre Ciência e Arte e 

as possibilidades de entrelaçamento que podem convergir para o objetivo de um 

ensino e aprendizagem de qualidade e humanizado nas Ciências da Natureza. 

Apresentou alguns aspectos essenciais e desafios do conteúdo de Cinemática no 

ensino médio relacionados a sua compreensão, indicando a Resolução de 

Problemas e, mais especificamente, a Atividade de Situações Problema em 

Cinemática por meio do Teatro Científico como uma estratégia didática para 

contribuir para o desenvolvimento dessa habilidade. 

O capítulo discutiu também, a necessidade de um ensino organizado, para isso, 

tomou como base a concepção dialética da teoria histórico cultural para apresentar 

em linhas gerais a ideia de Leontiév sobre a atividade consciente de um sujeito. E os 

conceitos estabelecidos na Teoria de Formação por Etapas das Ações Mentais de P. 

Ya Galperin, que estabelece que para que na atividade de estudo a ação externa 

para se transforma em interna, ou seja, para que haja interiorização do 

conhecimento, é necessário passar por cinco etapas qualitativas. A teoria de 
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Galperin foi adotada como fundamento para organizar a atividade de ensino 

desenvolvida neste trabalho e será apresentada no capítulo seguinte. 
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3 DESENHO METODOLÓGICO 

 
 

A estratégia metodológica utilizada neste estudo mostra os caminhos 

percorridos na pesquisa, durante o desenvolvimento dos processos de direção e 

execução da Atividade de Situação Problema em Cinemática no Teatro Científico. 

Revela o passo a passo do trabalho que se faz relacionando Física e teatro dentro 

de um contexto problematizador e fundamentado na teoria de Galperin. 

 

 

3.1 Orientação e Execução da Tarefa de Estudo na proposta de Galperin – Uma 
Via Metodológica na Interação entre Ciência e Arte 
 

Conforme foi argumentado no capítulo anterior, a teoria da Formação por 

Etapas das Ações Mentais de Galperin oferece uma forma sistematizada para o 

planejamento de ações que ajuda o aprendiz a se organizar dentro da atividade de 

ensino, dessa forma visa o desenvolvimento da sua autonomia para a construção do 

conhecimento, passando por transformações.  

Na perspectiva de uma aprendizagem com nível relevante, procurou-se 

delinear teoricamente que as escolhas feitas pelo professor, em se tratando de uma 

estratégia didática, não deveria ser contemplada somente no curto tempo destinado 

à disciplina na sala de aula, pois seria somente no tempo longo de aprendizagem 

que o conhecimento científico construído neste ambiente tornar-se-iam mobilizáveis 

em outros contextos, novos ou não ( BASSAN, 2012). E, portanto, ao se conduzir 

uma pesquisa no contexto educacional não se podem ignorar os aspectos singulares 

do modelo e procedimentos técnicos de cada tipo de pesquisa. 

A literatura que trata da diversidade das pesquisas existentes apresenta a 

natureza aplicada da pesquisa (SAMPIERI et al., 2012), que se caracteriza pelo 

interesse prático de que [...] os resultados sejam aplicados e utilizados 

imediatamente, na solução de problemas que ocorrem na realidade (MARCONI; 

LAKATOS, 2009, p. 6). Uma assertiva contemplada neste trabalho, pois, apresenta 

como uma de suas motivações, a necessidade de estimular conhecimento para que 

seus resultados possam ser aplicados de forma imediata por estudantes 

concludentes do ensino médio, seja para evidenciar conhecimento em avaliações 

formativas ou para aplicação prática no seu cotidiano. 



50 

 

 

  

Esta é uma pesquisa que se realiza no âmbito escolar, onde a dinâmica do 

trabalho não se faz de forma unilateral, seus resultados dependem da interação 

entre a pesquisadora e os sujeitos pesquisados. E não há como realizá-la sem que a 

pesquisadora se insira em suas circunstancias e contexto, assumindo um papel 

ativista, características de um estudo que objetiva promover a transformação da 

prática ou mudanças a questões particulares, como é o caso do Ensino de Física, 

dessa forma, converte-se como tipo pesquisa ação estratégica (GHEDIN; FRANCO, 

2011)  

Thiollent (1986, p. 14) também indica uma definição de pesquisa ação nesta 

direção: 

 
 

...um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema 
coletivo e no qual os pesquisadores e participantes representativos da 
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou 
participativo (THIOLLENT, 1986, p. 14). 

 
 

Na literatura específica de que trata as pesquisas em educação, são 

apresentados diferentes termos: pesquisa ação, investigação ação, pesquisa 

colaborativa e práxis emancipatória (DUARTE, 2010). Neste trabalho optou-se pelo 

termo pesquisa ação, por parecer se enquadrar de forma mais adequada no fazer 

pedagógico em que se configuram as premissas da teoria de Galperin. 

Duarte (2010) considera que a pesquisa ação é uma metodologia onde os 

sujeitos envolvidos formam um grupo com objetivos e metas comuns interessados 

em um problema que emergem do contexto no qual atuam. Realidade encontrada no 

contexto escolar onde a pesquisa foi aplicada, pois identificada a problemática de 

que os estudantes do terceiro ano do EM estavam saindo da escola sem as noções 

básicas trabalhadas na disciplina de Física, partilhou-se o interesse comum em 

resolvê-la.  

Foi adotado o enfoque qualitativo para a realização da pesquisa de campo e 

coleta de dados, para isso, utilizou-se de instrumentos sem medição pois não há a 

pretensão de provar hipóteses, mas sim, argumentar em favor de uma estruturação 

didática bem organizada e devidamente planejada pelo professor.  

Importante ressaltar que esta pesquisa explicita o contexto singular no qual se 

desenvolveu, não apenas por se tratar de uma experiência pouco comum no ensino 
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de Física, mas também por que a teoria adotada ainda é pouco difundida no Brasil 

(BASSAN, 2012) e por isso se enquadra no modelo pré-experimental, pois é o que 

se adéqua a pesquisas exploratórias, não tem grupo de comparação e que exige 

aprofundamentos de estudos futuros (SAMPIERI et al., 2012), necessidade que se 

que se sustenta tendo em vista as dificuldades apontadas no capítulo anterior para a 

aproximação entre os ensinos de Física e Arte.  

Este trabalho consistiu em examinar um tema pouco estudado (como é o caso 

da Resolução de Problemas experimentais de Física no ambiente do Teatro 

Científico) e descreveu as situações e os fenômenos para a coleta de informação ao 

que se refere, sendo assim, situamos seus objetivos como exploratório-descritivo 

(SAMPIERI et al, 2012; MARCONI; LAKATOS, 2009). 

O percurso metodológico da pesquisa para organizou-se em três momentos: 

a) Estruturação da Estratégia Didática; b) Desenvolvimento da Experiência 

formativa; e c) Organização e Analise de Dados. 

O Esquema 1, mostra a organização da metodologia: 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1- Estrutura metodológica da pesquisa 
Fonte: Adaptado de PEREIRA (2013) 
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3.2  Caracterização do Ambiente da Pesquisa  

 
 
Para a realização dessa pesquisa se pressupôs que o estudo seria mais bem 

desenvolvido, em uma escola onde houvesse livre trânsito, se pudesse contar com a 

colaboração da direção, da equipe pedagógica e dos professores, condições que 

foram encontradas em uma das instituições onde a pesquisadora havia trabalhado. 

Tais fatores contribuíram para a tomada de decisão quanto à unidade de ensino 

onde este estudo seria aplicado, sendo realizado entre os meses de março a 

outubro do ano de 2013.  

A escola Antonio Carlos da Silva Natalino com sede localizada à rua José 

Francisco n. 1339, bairro jóquei clube no município de Boa Vista, foi o local da 

pesquisa. Esta instituição faz parte da rede pública estadual de ensino do Estado de 

Roraima e de acordo com o seu Projeto Político Pedagógico - PPP foi criada pelo 

decreto 1289 de 28/09/1990. 

O espaço físico da escola Antonio Carlos Natalino, dispõe de: uma sala de 

gestão, uma sala de coordenação, uma sala de professores, uma secretaria, uma 

biblioteca uma sala de multimeios, dois laboratórios sendo um de informática e outro 

de ciências, 12 salas de aula, um refeitório, uma cantina, 12 banheiros e uma quadra 

poliesportiva. Todas as dependências estão em boas condições de uso e possui 

equipamentos básicos para o seu funcionamento. A unidade atende uma clientela 

variada. Trabalha com o Ensino Médio na modalidade Regular nos turnos matutino e 

vespertino e na modalidade Educação de Jovens e adultos- EJA (3º segmento) no 

turno noturno. Não há conformidade entre os bairros que compõe sua comunidade, 

pois, a escola tem em seu quadro de estudantes, jovens, adolescentes e adultos 

residentes tanto em áreas próximas, como outras mais distantes. 

 
 

3.3 Caracterização da População e Amostra 

 
 
A população desta pesquisa se compôs por alunos do 3º ano do EM regular, 

do turno matutino. Tem como amostra oito alunos selecionados de forma não 

probabilística. Esta pesquisa não intenciona a generalização de conclusões, por isso 

considera-se o número de sujeitos selecionado na amostra suficiente para ajude na 
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conscientização e a mobilização da população em torno de sua proposta de ação, 

podendo ainda permitir uma análise mais específica do material coletado.  

O critério de seleção da amostra foi o de intencionalidade, que acordo com Gil 

(2008) é mais adequado para a obtenção de dados da natureza qualitativa. Dessa 

forma, todos os sujeitos pesquisados pertencem a uma única turma e não cursaram 

a mesma série mais de uma vez.  

 
 

3.3.1 Breve Descrição dos Sujeitos 

 
 

a) Sujeito A1  

E1, 17 anos, aluno da rede pública, reside com os pais, avós, dois irmão mais 

novos. Assume a responsabilidade de cuidar dos avós ambos com noventa anos de 

idade. E1 estudou em escola pública desde as séries iniciais, é aluno atleta da 

escola na modalidade vôlei e frequenta o cursinho pré vestibular, não consta em seu 

histórico disciplinas com baixo rendimento. 

b) Sujeito A2 

E2, 16 anos, estudou todo o período da educação básica em escola pública, 

reside com a mãe professora, o padrasto e um irmão de nove anos de idade e 

mantém contato pouco frequente com o pai biológico. Tem um padrão social 

característico de classe média3 e desenvolve atividade extracurricular como curso 

pré-vestibular. Seu histórico apresenta notas consideradas muito boas, deixando 

transparecer a característica de um estudante aplicado.  

c) Sujeito A3 

E3, 16 anos, mora com os pais e dois irmãos menores, tem um harmonioso 

convívio familiar. Estuda em escola pública desde as séries iniciais. É aluno de curso 

pré-vestibular com bolsa integral. Seu histórico aponta baixo rendimento nas 

disciplinas de Física, Química e Português, expressas principalmente em seu 

primeiro ano de estudo do EM. 

d) Sujeito E4 

                                                 
3
 Classificação dos que vivem em famílias com renda per capita mensal entre R$ 291 e R$ 1.019 feita 

a partir do modelo adotado em janeiro de 2014 pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da 
presidência da República (SAE) e pela Associação Brasileira de Empresas e Pesquisas (Abep). 
Fonte: Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE). Disponível em 
<http://www.sae.gov.br/site/?p=17821#ixzz2rFjHdygD> acesso em 12/01/14 
 

http://www.sae.gov.br/site/?p=17821#ixzz2rFjHdygD


54 

 

 

  

E4, 17 anos, mora com a mãe e um irmão de doze anos. Durante o período 

de desenvolvimento da pesquisa, vivenciava um conflito familiar, envolvendo seu 

progenitor. E4 tem dificuldades de relacionamento com a mãe e trabalha em 

horários alternativos com venda de alimentos para contribuir com o sustento da 

família. Seu padrão social é o de classe média. Cursou todo o período escolar na 

rede pública e em seu histórico do EM, em todas as séries estudadas constam um 

baixo rendimento nas áreas de matemática, física, química e português. 

e) Sujeito E5 

E5, 17 anos, oriundo da Venezuela, vive no Brasil desde a infância, possui 

dupla nacionalidade tendo cursado parte de seus estudos iniciais no país de origem. 

Mora com uma irmã e mantém contato frequente com sua mãe, foi bolsista no 

projeto de iniciação científica – Pibic/Jr. Trabalha como vendedor em uma loja de 

confecções. No histórico escolar constata-se um desempenho considerado como 

bom no ensino médio. 

f) Sujeito E6 

E6, 17 anos, reside com os pais que são donos de um pequeno comércio 

varejista de alimentos e com quem mantém um relacionamento harmonioso. Vem  

todo seu período escolar cursando a rede pública de ensino, desenvolve paralelo 

aos estudos, cursinho pré vestibular. Em seu histórico de EM apenas no primeiro 

ano de ensino tem-se um baixo rendimento nas disciplinas de Física e História. 

g) Sujeito E7 

E7, 17 anos, tem toda sua base de ensino feita na escola pública, reside com 

os pais, ambos comerciantes e uma irmã de 04 anos. No período em que se deu a 

pesquisa enfrentava dificuldades de relacionamento com a mãe. E7 demonstra, no 

entanto, constante preocupação com o bem estar de sua genitora e vive em um 

padrão social característico de classe média. Desenvolve atividades extracurricular 

como curso pré vestibular, faz parte de um grupo de renovação carismática da igreja 

católica e apresenta um histórico de rendimento considerado bom durante todo o 

EM.  

h) Sujeito E8 

E8, 17 anos, cursou todo seu período escolar em instituições públicas, mora 

com os pais e uma irmã, tem facilidade de relacionamento social. Estuda em 

cursinho pré-vestibular. É um sujeito falante e tem um padrão social de classe 
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média. Apresentam em seu histórico escolar dificuldades em Português e 

Matemática, nesse período de EM, considera-se suas notas como razoáveis. 

 
 
3.4 Instrumentos de Coleta de Dados 

 

 
Nesta seção são apresentados os instrumentos utilizados e as técnicas 

selecionadas no conjunto das ações desenvolvidas na realização da pesquisa. 

A avaliação e classificação dos níveis de aprendizagem dos sujeitos 

pesquisados foram feitas por meio de análise das tarefas executadas, e exigiu que 

fosse percorrido um processo de caminho implícito, pois os modelos internalizados 

na mente do indivíduo, no qual pode traduzir o desenvolvimento das funções 

psíquicas não podem ser explorados diretamente (HALLOUN, 1996 apud 

FERNANDES, 2011), fazendo-se necessário acessá-los de forma indireta, através 

de declarações verbais, escrita, expressões ou outras formas de representação. 

Diante de tal fato, optou-se por adotar como procedimentos de coleta de dados a 

observação, o diário de campo e o questionário e ainda instrumentos analíticos 

como gravações de áudio e vídeo. Estes últimos também foram utilizados para 

evidenciar as dimensões importantes a serem analisadas na estratégia de 

Resolução de Problemas.  

 

3.4.1 Questionário 
 
 

O universo deste trabalho não se constitui de um grande número de sujeitos, 

mesmo assim, foi aplicado um pré-teste em forma de questionário. Leite (2008) 

afirma que os questionários exercem pelo menos duas funções: descrever as 

características e medir determinadas variáveis de um grupo social, bem como de 

variáveis individuais. Entre as desvantagens, Leite (2008) acrescenta: a 

impossibilidade de ter certeza de que a informação dada pelo respondente é real ou 

corresponde à realidade e a não-interpretação correta das indagações, dificultando a 

compreensão do informante. 

Os questionários aplicados foram compostos por questões mistas. As 

questões abertas foram idealizadas para possibilitar “investigações mais profundas e 

precisas” (MARCONI; LAKATOS, 2009, p. 201) que facilitasse a análise 
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interpretativa das respostas. As questões fechadas favoreceram na padronização e 

uniformização dos dados coletados sobre o conhecimento específico do conteúdo 

abordado. 

O questionário do pré-teste (apêndice A) constituiu-se de 12 questões. Em 

cinco delas, o objetivo foi conhecer as impressões dos estudantes sobre o ensino de 

Física, dificuldades, a relação que fazem com outras disciplinas e a melhor maneira 

de estudá-la. Em outras sete questões, foi feita a padronização de respostas com 

múltipla escolha, onde se avaliou o nível de conhecimento dos estudantes a respeito 

de conceitos de Cinemática como: trajetória, deslocamento, movimento, aceleração 

e velocidade. 

Das questões fechadas, quatro foram adaptadas de pesquisas que tratam de 

conceitos relacionados à Cinemática (PEREIRA, 2000; ARAÚJO, 2002) e, três, 

extraídas do Force Concept Inventory (FCI), instrumento desenvolvido para sondar 

crenças de estudantes a respeito dos Conceitos relativos à mecânica, que 

contempla em uma de suas dimensões conceitual, a Cinemática (HESTENES, 1992, 

apud FERNANDES, 2011).  

Um segundo questionário com característica similar ao primeiro, denominado 

pós-teste, foi aplicado no final do processo da pesquisa e objetivou identificar, se as 

ações práticas da resolução de problemas e os conceitos, trabalhados por meio das 

orientações da BOA no contexto do Teatro Científico, favoreceu a evolução 

individual e coletiva da ASPC.  

O pós-teste teve um total de dez questões organizadas da seguinte forma: em 

três delas o objetivo foi identificar as impressões dos estudantes a respeito da 

estratégia didática aplicada. Outras cinco visaram à avaliação dos conhecimentos 

específicos do conteúdo trabalhado ao longo do processo de pesquisa, e, em duas 

questões pretendeu-se verificar a capacidade do estudante na elaboração de 

técnicas para a RP experimentais. Isto por que, em uma das propostas de roteiros 

construídas no TC, as explicações dadas as problematizações foram apresentadas e 

discutidas a partir de experimentos.  

O questionário do pós-teste se diferenciou do pré-teste apenas por este último 

contemplar também a resolução de problemas de caráter experimental, tendo em 

vista que a atividade experimental foi utilizada no processo investigativo, no entanto, 

em ambos os questionários foram mantidos os mesmos parâmetros de análise. 
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3.4.2 Observação e Diário de Campo 

 
 
O planejamento das ações da pesquisa exigiu um acompanhamento 

comedido das atividades desenvolvidas com os sujeitos, por isso, foi necessário 

observar detalhes na conduta, atitudes e ações praticadas. Como este estudo 

envolveu componentes artísticos, levou-se em consideração que, em cada momento 

único do seu processo, embora seus sujeitos trabalhassem no coletivo, a 

observação da individualidade comportamental foi de total relevância, sendo 

considerado um parâmetro de análise.  

Outro aspecto que se vê necessário em evidenciar, é o fato de que, desde o 

início desse estudo, a pesquisadora sabia que o processo de investigação permitiria 

um contato direto com seus sujeitos, motivo que influenciou a opção pela utilização 

dos instrumentos de observação e do diário de campo. 

Utilizou-se a técnica da observação participante, para o qual, foi elaborada 

uma ficha de observação com critérios pré-estabelecidos (ver quadro 2), para melhor 

acompanhamento e avaliação do trabalho. Sendo este, um instrumento de caráter 

essencialmente qualitativo (BOGDAN; BIKLEN,1994; STRAUSS CORBIN, 2008), se 

fez presente em todo o processo desse estudo. 

 
 

Categorias 
 

Sub Categorias 

Motivação/Interesse Ações como esforço, empenho, dedicação nas atividades 
propostas, concentração e atenção para o entendimento das 
situações problemas proposta; pré-disposição e interesse para o 
novo conhecimento;  
 

Verbalização Ações atitudinais de expressão, verbalização elaboração de 
hipóteses, comunicação de idéias e argumentos; levanta 
questionamento; participa de discussões. 
 

Independência Realiza tarefas de forma independente 
Constrói técnicas de resolução de Problemas; 
Domina técnicas de resolução de Problemas. 
 

Quadro 3: Categorias e sub-categorias da ficha de observação 
Fonte: Própria 

 

 O diário de campo foi utilizado dentro da perspectiva de que as notas contidas 

em um diário de campo: 
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[...] dão uma descrição das pessoas, objetos, lugares, acontecimentos, 
atividades e conversas, onde [...] o investigador registrará ideias, 
estratégias, reflexões e palpites [...] é um relato escrito daquilo que o 
investigador ouve, vê, experiência, e pensa no decurso da recolha. 
(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 150). 

 
 

As transcrições das notas de campo foram feitas após os encontros com os 

estudantes e as apresentações das peças. Procurou-se registrar de forma descritiva 

e reflexiva, pontos de vista do observador, ideias e preocupações, já que neste 

estudo a intencionalidade da ação educativa objetivou o máximo do 

desenvolvimento das capacidades e habilidades do estudante. Por isso, nada mais 

correto que os detalhes das ações fossem registradas, para que, sendo necessário, 

fossem feitos ajustes ou mudanças na organização e direção da atividade. 

Deve-se ressaltar que no processo de investigação, a pesquisadora contou 

com colaboração de dois acadêmicos do oitavo semestre do curso de Física da 

Universidade Estadual de Roraima, que entre outras contribuições, realizaram em 

vários momentos, observações no campo da pesquisa.  

Com regularidade, as notas de campo foram feitas pela pesquisadora, 

contudo, os colaboradores também efetuaram suas impressões neste diário, 

devendo-se aqui registrar que, muitas foram as discussões provenientes de suas 

observações e anotações que contribuiu significativamente no aprimoramento e 

encaminhamento das ações desenvolvidas na pesquisa e ainda no enriquecimento 

das análises dos resultados. Esses acadêmicos acompanharam a maior parte das 

análises feitas nos resultados. 

 
 
3.4.3 Gravações em áudio e vídeo 

 
 

O recurso de gravação de áudio e vídeo também foi utilizado como 

instrumentos de coleta, principalmente, para registro das diferentes ações realizadas 

pelos estudantes durante a ASPC. Como já mencionado, entendia-se que muitos 

aspectos deveriam ser considerados para que se pudesse avaliar o avanço (ou não) 

no nível de compreensão dos estudantes na atividade proposta. Assim, para efeito 

de um registro de informações úteis, as gravações foram feitas para que 

posteriormente, pudessem ser submetidas à análises minuciosas.  
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Foi utilizada uma máquina digital semi profissional Nikon Coolpix L810 para 

captar as imagens dos momentos de manipulação dos experimentos, dos ensaios e 

das apresentações das peças. Estes momentos foram selecionados levando em 

conta que no plano investigativo da resolução de um problema realizado em grupo, 

se deve analisar o desenvolvimento cognitivo dos estudantes de forma particular, o 

entrosamento dos integrantes entre si e como o grupo se comportou perante a 

tarefa. 

As gravações ajudaram na observação, análise e discussão das estratégias 

que os estudantes adotaram para alcançar (ou pelo menos tentar) a solução dos 

problemas propostos, a forma com que trataram as variáveis envolvidas e também a 

maneira com que o grupo se comportou diante da atividade. 

Além disso, este instrumento possibilitou que se fizesse intervenções 

necessárias e permitiu adequações na direção das atividades por meio da 

retroalimentação levando em conta o objetivo de ensino e a teoria utilizada, dessa 

forma, ressalta-se que os estudantes tiveram acesso as imagens, para que no 

coletivo fossem avaliados erros e acertos. Mendoza et al (2009c) explica que: 

 
 

[...] A retroalimentação intenta ajustar o processo de ensino aprendizagem, 
por isso é de interesse tanto para os professores como para os alunos [...] Talízina 
argumenta que a retroalimentação mais produtiva é a que dá possibilidade de prever 
o erro durante o processo de ensino aprendizagem. Quando o aluno, comete algum 
erro em algum dos processos que se tem explicado e esse erro se detecta 
imediatamente há uma chance real para corrigir tal erro. (MENDOZA et al, 2009c, p. 
20) 

 
 

O material das imagens conteve Informações importantes úteis para 

identificar o momento de prosseguir ou não com determinada atividade e para 

perceber a motivação ou desinteresse do grupo ou de um indivíduo. O tempo total 

de gravação de imagens com áudios foi de treze horas, incluído o tempo de 

apresentação de cada obra. 

Alguns áudios (sem imagens) foram captados durante as reuniões. Nesse 

material, se encontram essencialmente, discussões a respeito de conceitos, 

terminologias e sistematização na manipulação de variáveis. Por exemplo, os 

debates sobre as características dos tipos de movimento e da compreensão do 

sentido físico dos conceitos sobre movimento relativo, aceleração e velocidade. Os 



60 

 

 

  

áudios foram captados por meio de aparelhos celulares e dispõe de um tempo total 

de cinco horas e meia. 

 
 
3.5 Validade e Confiabilidade da Pesquisa 

 
 
Verificar a validade de uma pesquisa de acordo com Ollaik e Ziller (2012) é 

determinar se ela de fato, mede verdadeiramente o que o pesquisador se propôs a 

medir, se seus processos metodológicos são coerentes e se seus resultados são 

consistentes. Refere-se, portanto, a verificação dos resultados como verdadeiros e 

confiáveis e está relacionado ao fato destes, refletirem com precisão a situação 

analisada, ou seja, a pesquisa é válida se as evidências fornecem o apoio 

necessário às suas conclusões (GUION, 2002 apud OLLAIK; ZILLER, 2012).  

Dentro do universo de pesquisas qualitativas, há diferentes possibilidades de 

definições e critérios de validade, uma das formas de validade desse tipo de 

pesquisa é feito pelo método da triangulação, que “implica na utilização de 

abordagens múltiplas a fim de evitar distorções devido a um método, uma teoria ou 

um pesquisador” (GÜNTHER, 2006, p. 206).  

A triangulação é apontada ainda, como um dos protocolos utilizados para 

verificar a confiabilidade em pesquisas qualitativas (OLLAIK; ZILLER, 2012). Um tipo 

de triangulação derivada desse método é a triangulação de dados, que de acordo 

com Guion (2002, apud OLLAIK; ZILLER, 2012) se refere à utilização de diferentes 

fontes de dados ou de informações para se chegar ao mesmo resultado.  

Considera-se que a qualidade de uma pesquisa qualitativa pode ser avaliada 

ainda por sua transparência - quando se identifica de forma clara os processos 

utilizados na coleta e na análise dos dados - e por sua coerência - quando os 

construtos teóricos estão ajustados e coerentes com a análise desenvolvida - 

(ROCHA-PINTO; FREITAS; MAISONNAVE, 2008). 

Diante do exposto argumenta-se que a validade e confiabilidade dessa 

pesquisa podem ser verificadas pela triangulação de dados, pois, fez uso de 

instrumentos de coleta - questionário, diário de campo e observação - que 

objetivaram identificar os resultados conferidos aos sujeitos da pesquisa no 

processo de aplicação da ASPC e ainda, por sua transparência e coerência tendo 

em vista que ditos instrumentos foram selecionados para avaliar categorias comuns 
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em todo o processo de estudo, elaborados e analisados de acordo com a teoria 

adotada nesta pesquisa. 

 
 
3.6 Procedimentos de Análise 

 
 
O processo de análise envolveu as seguintes ações: transcrição e audição 

dos áudios e vídeos e análises dos questionários, das anotações do diário de campo 

e das fichas de observação.   

A análise de conteúdo de todos os instrumentos de coleta foi feita por meio de 

codificação, respeitando-se suas características e objetivos, as informações, a qual 

se considerou relevantes foram transformadas em unidades, e posteriormente 

caracterizadas por Categorias, de acordo com Sampieri (et al., 2012, p. 346) “são os 

níveis nos quais são caracterizadas as unidades de análise”. 

No caso dos questionários, as Categorias foram definidas tendo como 

objetivo a análise comparativa de dados, contidas no pré-teste e pós-teste. Efetuou-

se uma coleta por meio da comparação incidente por incidente (STRAUSS; 

CORBIN, 2008) que no caso dessa pesquisa, se constitui das unidades de análise. 

Nesse modelo, cada incidente é comparado a outro incidente no nível de 

propriedade ou dimensional em busca de similares e diferenças, para assim, serem 

agrupados ou colocados em categorias, (STRAUSS; CORBIN, 2008; SAMPIERI et 

al., 2012). 

As categorias definidas para a análise dos questionários são de: 

interpretação/compreensão de informações, representação do modelo físico, análise 

gráfica, discriminação de posição e velocidade, discriminação de velocidade e 

aceleração, identificação do sistema de referência e a capacidade de Resolução de 

Problemas. Os critérios usados para a definição dessas categorias foi tomado com 

base nas competências que se espera que um estudante tenha ao concluir a 

educação básica (PCN+, 2002).  

Na tabela 1, têm-se os objetivos e as categorias associadas às questões 

contidas no pré-teste e no pós-teste.   
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Tabela 1 - Categorias de análise e questões associadas no pré-teste e pós-teste 

Objetivo Categorias relacionadas ao 
conhecimento de Cinemática 

Questões Associadas 

Pré Teste Pós Teste 
01 Interpretação/compreensão de 

informações 
8 7, 9a 

02 Representação do modelo físico 9,12  9b 

03 Análise Gráfica 9, 10 5, 8 

04 Discrimina Posição e Velocidade  6, 11 6, 10b 
05 Discrimina Velocidade e aceleração 11, 12 5, 7 
06 Identifica um sistema de referência 6,7 4, 6 
07   Resolve problemas 8, 11 9, 10 

Fonte: Própria 

01) Na interpretação e compreensão dos dados dada a descrição textual o aluno deve ser capaz de 
Identificar as informações ou variáveis relevantes e associá-las a possíveis soluções; 
02) Na representação do modelo físico o aluno deve ser capaz de  interpretar e fazer uso de modelos 
físicos explicativos, reconhecendo suas condições de aplicação; 
 03) Na análise gráfica a partir da descrição textual, o aluno deve ser capaz de identificar a relação 
entre grandezas e variáveis em diferentes formas de representação gráfica  e fazer sua 
correspondência ; 
04) Dada a descrição textual o aluno deve ser capaz de reconhecer  e saber relacionar as grandezas 
que determinam quão rápido um corpo se desloca; 
05) Dada a descrição textual, o aluno deve ser capaz distinguir velocidade e aceleração 
06) Dada a descrição textual, o aluno deve ser capaz de reconhecer a existência dos invariantes em 
um sistema de referência  que impõe condições ao conceito de movimento; 
07) dada a descrição textual o aluno deve ser capaz de Identificar em dada situação-problema as 
informações ou variáveis relevantes e possíveis estratégias para resolvê-la 

 
 
 

No instrumento de observação e no diário de campo, as categorias foram 

selecionadas a partir do objetivo de analisar o comportamento dos estudantes 

durante o processo de estudo. Para Sampieri et al. (2012, p.357) este é um “[...] 

registro sistemático, válido e confiável de comportamento ou condutas 

manifestadas”. Assim de forma individual e também coletiva, foi avaliada a 

participação, motivação/interesse e a evolução ou não da independência da 

Atividade de Situação Problemas em Física.  

As categorias e sub-categorias das gravações, foram definidas utilizando o 

elemento estrutural que direcionam as orientações de ensino, a Base Orientadora da 

Ação – BOA, onde se determinam o sistema de condições necessários para que se 

cumpra com êxito as ações na etapa executiva do processo de formação das ações 

mentais.  

As análises das transcrições das falas dos estudantes foram feitas por meio 

de microanálises do tipo exame microscópico de dados - palavras individuais, frases 

ou parágrafos - (STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 72) no qual “permite o pesquisador 
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examinar que suposições sobre os dados são aceitas como certas” (ibid, p. 75). 

Fazer análise de uma palavra, uma frase ou um parágrafo consiste em examinar o 

documento, várias vezes e voltar o foco para uma palavra ou frase que chame a 

atenção, é uma tarefa que exige tempo. Outro aspecto positivo na utilização desta 

técnica foi para determinar as categorias (com suas propriedades e dimensões) e 

subcategorias de avaliação da Atividade de Situação problema em Cinemática. 

As falas respectivas a cada estudante foram simbolizadas por códigos (E1, 

E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8), o que garantiu o anonimato aos participantes. Não 

houve critério de gênero para a escolha da transcrição. Este trabalho foi realizado 

apenas com a utilização da transcrição das interações dos sujeitos selecionados. 

Importante salientar que de acordo com a teoria adotada nesta pesquisa 

defende-se que a forma como o sujeito se comporta, nas diferentes dimensões 

sociais inclusive na educacional, é determinado por sua cultura, seu modo de viver e 

agir, comum ao seu grupo de referência (VIGOSTKI, 1991, 2001). Assim, na análise 

das gravações também se levou em conta que os detalhes descritivos contidos na 

fala dos sujeitos tem base, de forma consciente ou inconscientemente naquilo que 

ele vê, ouve ou considera importante (STRAUSS; CORBIN, 2008). Dessa maneira, 

as impressões da pesquisadora mesmo as de caráter subjetivo, também foram 

levadas em consideração, tendo em vista suas experiências em sala de aula.    

Com as imagens e os áudios, foi possível analisar e avaliar momentos 

diversos, de exaltação, ansiedade, nervosismo, entusiasmo, alegrias, tristezas, 

enfim, nitidamente foi possível perceber aspectos ligados a emoção dos indivíduos 

nos momentos de interação, o que para psicologia “as emoções são respostas 

imediatas a eventos ambientais” (GAZZANIGA; HEARTHERTON, 2005 p. 315) 

dessa forma as expressões dos sujeito são capazes de revelar seu estado 

emocional.  

Ora, então se as expressões comunicam emoção, é possível fazer uma 

análise ainda que subjetiva das expressões de cada pessoa, pois estas revelam 

informações dos seus sentimentos e comportamentos (Ibid). Concorda-se de forma 

séptica com a afirmação de domínio popular que uma imagem vale por mil palavras, 

considerou-se assim que cada gesto, cada entonação, o jeito de olhar ou se 

movimentar traduziu de forma fiel os sentimentos dos estudantes em todos os 

momentos do processo. 
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Figura 2 – Estrutura da Análise de Dados 
Fonte: adaptado de PEREIRA (2013) 
 
 
3.7 Passo a Passo da Pesquisa 

 
 
A proposta da pesquisa foi apresentada em um primeiro momento para a 

gestão da escola, que a recebeu de forma entusiasmada, no entanto, foi informada a 

pesquisadora que a escola não disponibilizava de espaço físico para os encontros 

necessários ao desenvolvimento da atividade. Observação oportuna que remeteu a 

necessidade de restrição quanto ao número de estudantes que participariam do 

trabalho, não somente pela deficiência de espaço, mas também por que a 

metodologia aplicada à pesquisa não permitiria trabalhar com um grande número de 

participantes. A ideia era evitar o comprometimento das ações diretivas do trabalho, 

dessa forma, ficou decidido que o convite seria destinado a uma única turma de 

terceiro ano. 

Momento Inicial 

Durante  
o Processo 

a) Questionário /Pré-Teste 
b) Observação 

a) Observação/Diário de 
Campo 
b) Gravação de áudio e 
Vídeo 

Etapa Instrumento Estratégia de Análise 

a) Observação/Diário de 
Campo 
b) Gravação de áudio e 
Vídeo 
c) Questionário /Pós-Teste 

Momento Final 

a) Análise das respostas para 
estabelecer o ponto de 
partida; 
b) Análise do comportamento  
individual segundo os 
categorias estabelecidas  

a) Análise das estratégias 
adotadas no 
desenvolvimento da ASPC 
em cada etapa; 
b) Análise das transcrições 
e respostas dadas às 
tarefas segundo os 
indicadores da ASPC; 

a) Análise da evolução do 
nível de desenvolvimento 
da ASPC. 
b) Análise das transcrições  
e respostas dadas às 
tarefas segundo os 
indicadores qualitativos  
ASPC; 
c) Análise do nível de 
desenvolvimento da 
habilidade de RP ao 
final do processo. 
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Em termos teóricos, o estudo exigiu a escolha de uma turma composta por 

sujeitos de idades apropriadas à manipulação de conceitos abstratos e que em 

consonância com a pesquisa estivessem dispostos em expressar suas ações e 

emoções na forma verbal e escrita, assim foi selecionada uma turma de terceiro ano 

do EM pertencente ao turno matutino. 

Em princípio, qualquer indivíduo da "Turma X" que era composta de vinte e 

dois alunos, sendo doze meninas e dez meninos poderia participar da pesquisa. A 

aproximação entre estudante e pesquisadora foi facilitada devido ao fato da mesma 

ter feito parte do corpo docente da instituição onde a pesquisa se realizou.  

Durante dois encontros com a turma, foi apresentada a proposta da pesquisa, 

seus objetivos e os trabalhos que já haviam sido realizados na escola. Deixou-se 

claro, no entanto, que não se tratava de “mais um projeto” didático a ser 

desenvolvido na instituição, mas uma pesquisa de caráter científico. Os estudantes 

tomaram conhecimento de que seriam observados e avaliados no desenvolvimento 

de uma atividade de ensino direcionada e que seus resultados fariam parte de 

análises de caráter científico. Uma maioria alegou que a condição de aluno 

concludente do EM não lhes permitiriam comprometer-se com um trabalho que de 

certa forma, exigiria disponibilidade de tempo, um fato perfeitamente compreendido 

pela pesquisadora. Foi aberta a oportunidade para dez elementos voluntários, sendo 

que, apenas um total de oito confirmou participação. Como já mencionado, o número 

foi considerado significativo tendo em vista os objetivos da pesquisa e a forma com 

que se pretendeu avaliar a participação coletiva e individual da amostra. 

Em um terceiro encontro se fez a aplicação do pré-teste e mesmo diante da 

indisponibilidade de alguns em participar da investigação, todos foram convidados a 

responder o questionário, ação realizada sem apontamentos de dificuldades. Uma 

das preocupações da pesquisadora era que ocorresse que um ou outro estudante 

selecionado viesse a desistir do trabalho, assim, para assegurar a não redução do 

número da amostra, como todo o grupo respondeu ao pré-teste, havia a 

possibilidade de substituição de sujeito, o que não aconteceu. 

Depois da aplicação do questionário inicial, foi feita uma reunião com os 

estudantes que seriam os sujeitos da pesquisa, onde se decidiu que os encontros 

seriam realizados em princípio, no período noturno, duas vezes com intervalos 
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semanais e com carga horária de duas horas e aos sábados no período vespertino 

no horário de 14h às 16h também com intervalos semanais. 

Outra decisão tomada foi que nos dias de reunião caso não houvesse 

disponibilidade de espaço na unidade escolar, o encontro aconteceria na casa da 

pesquisadora. Um termo de consentimento livre e esclarecido (apêndice C) 

informando sobre objetivos, justificativas e planejamento do trabalho foi elaborado e 

enviado aos responsáveis para a devida coleta de autorização. 

 Além dos estudantes, a fase inicial da pesquisa contou com o auxílio dos 

acadêmicos do curso de Física da UERR. Estes, reuniram-se com a pesquisadora e 

elaboraram o planejamento das ações desenvolvidas com os sujeitos da pesquisa. 

Foram realizados cinco encontros para planejamento, cada um com quatro 

horas de duração. O planejamento da atividade de ensino envolveu a elaboração do 

pré-teste, a definição do ponto de partida das discussões, a organização de 

situações problemas dentro do conteúdo trabalhado, a construção do roteiro das 

peças do TC, a manipulação dos instrumentos utilizados nos experimentos e as 

análises dos registros escritos feitos durante as observações. 

Com os estudantes sujeitos da pesquisa, o conjunto de atividades 

desenvolvidas consistiu na discussão de conceitos, confecção de experimentos, 

produção de textos, ensaios dos roteiros e apresentação das obras. 

 

3.8 Atividades da Ação – Construção e Apresentação do Teatro Científico 
Problematizador 
 
 

As peças teatrais com temas de Cinemática foram construídas de forma 

específica para atender aos objetivos da pesquisa, um total de três peças foi 

apresentado, de acordo com os conceitos trabalhados.  

A construção dos roteiros contou com a participação dos acadêmicos de 

Física da UERR, que foram convidados pela pesquisadora para desenvolverem 

ações práticas de docência a partir da experiência de um trabalho interdisciplinar. 

 Em princípio se percebeu a inquietação dos acadêmicos. Mostraram-se um 

tanto quanto “perdidos” sem compreender de fato como uma proposta envolvendo 

teatro poderia culminar na aprendizagem de conceitos de Física.  

A inquietação desses acadêmicos revelou aspectos inerentes a formação dos 

professores de Física, que há muito tem se criticado, pois o modelo de formação 
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destes futuros professores de um modo geral é o de uma educação programada 

para enfatizar apenas a memorização de fatos e fórmulas (BORGES, 2006)  uma 

atitude que certamente não motivará o desenvolvimento da autonomia intelectual de 

seus futuros alunos. Depois de esclarecidos as justificativas e os objetivos do 

trabalho, os acadêmicos concordaram em participar da atividade, a ideia era pelo 

menos de tentar quebrar alguns paradigmas de sua formação. 

Outra contribuição veio de um colega professor da Universidade Federal do 

Vale do São Francisco - UNIVASF, que entre um tempo e outro ministrando aulas de 

História (área de formação) e coordenando as oficinas de Teatro Científico nesta 

instituição, contribuiu significativamente para a sugestão, construção, organização 

das peças. 

Um encontro meio que casual entre este professor e a autora desta pesquisa 

aconteceu durante o XVIII ciência jovem, realizado em outubro de 2012 na cidade de 

Olinda – PE. Na interação e troca de diálogos, o professor de Pernambuco discorreu 

sobre o trabalho de oficina de iniciação teatral, intitulado de “teatro com ciência”, 

desenvolvido em Petrolina – PE, e que certamente chamou a atenção da 

pesquisadora. Obviamente que ao término do evento, cada professor retornou à sua 

cidade de origem, mas foi a partir deste diálogo, que se iniciou uma parceria que 

acabaria por “desenrolar” a construção do primeiro e do segundo roteiro teatral 

apresentado nesta pesquisa. A comunicação entre a pesquisadora e o professor da 

UNIVASF foi feita por correio eletrônico.  

O trabalho de construção de roteiro de TC para trabalhar situações problemas 

em Física envolveu além de muita imaginação, domínio conceitual, dessa forma a 

substituição de termos e adequações de exemplos se fez de forma conjunta com 

professor Dr. Oscar Tintorer Delgado, orientador dessa pesquisa e professor do 

curso de Física da UERR que contribuiu na revisão técnica científica das peças de 

teatro. 

 
 
3.8.1 Aqui ou Ali? ...  Questão que a Física Explica - Primeira Obra 
 
  

A conversa inicial entre pesquisadora e acadêmicos foi cercada de dúvidas, 

pois apesar de sabermos exatamente o que deveria ser trabalhado na abordagem 
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conceitual em todos os projetos de roteiro, não se tinha uma ideia técnica de como 

transcrever tais roteiros.  

Para atender aos objetivos da pesquisa era necessário explicar conceitos 

relativos à Física básica por meio de uma mensagem que fosse clara, objetiva, 

envolvida em um contexto problematizador e ... que fosse encenada! O roteiro foi 

sem dúvida o primeiro grande desafio neste trabalho.  

A primeira opção foi de fazer uma varredura na web, na expectativa de 

encontrar um texto que pudesse ser utilizado na íntegra, ou em parte. Muitos 

escritos foram encontrados, mas, felizmente nenhum dos roteiros que foi analisado 

se adequava na proposta da pesquisa. Diz-se felizmente, por que embora não tenha 

sido uma tarefa fácil, os momentos do imaginar e escrever um roteiro com conceitos 

físicos possibilitou uma reflexão singular da importância de envolver no processo 

ensino aprendizagem um fazer Ciência com Arte e vice versa. 

A angústia de como escrever um roteiro de teatro, sem formação, ficou menos 

intensa quando se fez o contato com o professor da UNIVASF, que apesar de uma 

não formação artística na área do teatro, vivia a intensa experiência do fazer teatro 

com Ciência.  

A segunda opção (que foi adotada) foi de construir o roteiro das peças. Tanto 

a pesquisadora como seus colaboradores tinham consciência da falta de técnica 

para uma produção textual de TC, e mesmo correndo o risco das críticas a opção da 

criação das peças que compõe este trabalho seguiu basicamente a orientação do 

professor de pernambucano: 

 
 

[...] é preciso levar em consideração que pensar em uma proposta de 
encenação implica em organizar, sistematizar, encaminhar uma determinada 
ideia, que nasce inspirada por determinados argumentos [...] então, comecem 
por se organizar e, vamos a obra! (trecho de email) 

 
 
A concepção de um ensino organizado e humanizado foi o argumento que 

deu origem a primeira obra, intitulada “Aqui ou ali ... questão que a Física explica”,  

que apresenta em seu roteiro a história de um estudante que ao sair de uma aula de 

Física, se mostra confuso com as explicações do professor sobre conceitos básicos 

da Cinemática. Um companheiro de escola, que o observa, ao sentir sua angústia e 

inquietação, resolve lhe explicar por meio de simples exemplos o assunto em 
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questão. São dois, os experimentos básicos que compõe a primeira peça, a saber: 

Andar sob um skate, onde se explica que a ideia de movimento e repouso depende 

do local de onde o corpo é observado; e o lançamento de uma bolinha de pingue e 

pongue na vertical para demonstrar que o caminho, ou seja, a trajetória descrita pelo 

corpo durante o movimento pode ser reto ou curvo dependendo do referencial. 

O conceito de movimento relativo se dá no decorrer da peça. No diálogo entre 

os estudantes, um deles simula de forma imaginária ser um passageiro – 

(observador um) dentro de um ônibus que está em movimento em relação ao chão, 

o outro estudante, é o passageiro fora do ônibus (observador dois), que está na 

plataforma. A discussão leva o personagem a concluir que no conjunto: ônibus- 

observador um - observador dois, o conceito de movimento e repouso é relativo, ou 

seja, depende do sistema de referência adotado. 

A primeira peça foi idealizada pela pesquisadora e seus colaboradores, não 

houve a participação dos sujeitos pesquisados na elaboração desse roteiro, os 

estudantes receberam o material instrucional devidamente elaborado, nesta etapa 

segue o planejamento da base orientadora com característica preparada, completa e 

concreta. 

 
 

3.8.2 O Movimento Segundo Aristóteles e Galileu – Segunda Obra 
 
 
 

O tempo de construção entre a primeira e a segunda peça foi de dois meses, 

tempo necessário tendo em vista a dificuldade de acesso a materiais de fontes 

confiáveis para pesquisa.  

No segundo roteiro, as situações problemas apresentadas discutem o 

conceito de movimento na visão de Aristóteles e Galileu. Foi necessário fazer um 

apanhado de pesquisas sobre o assunto, bem como realizar leituras de alguns 

roteiros de teatro com foco nessas célebres cientistas, entre as obras consultadas 

está “Galileu“, um texto de Paulo Noronha Lisboa Filho e Francisco Carlos Lavarda4 

                                                 
4
 Roteiro para teatro adaptado por Paulo Noronha Lisboa Filho e Francisco Carlos Lavarda a partir da 

tradução para o português por Roberto Schwarz da peça “A Vida de Galileu” (Leben des Galilei) 
escrita em 1938-1939 por Bertolt Brecht e disponível  
<http://wwwp.fc.unesp.br/~lavarda/galileu/a_vida_de_galileu_2012_03_19.pdf> acesso em 05/04/13 
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e a versão traduzida de “A queda livre - Galileu descreve o movimento”5, onde se 

discute o movimento de queda livre. 

A realidade científica da época de cada cientista foi o ponto de partida nas 

discussões para o constructo da segunda obra. Situações problemas onde se 

analisam a influência que massa, força e ar exercem no movimento na visão tanto 

de Aristóteles e de Galileu foi explorada no roteiro. 

A peça foi divida em dois atos: no primeiro, Aristóteles ao considerar a 

existência de dois mundos – sublunar – utilizando um modelo geocêntrico de 

Ptolomeu, explica a Filon, seu discípulo, que o movimento dos corpos se determina 

pela tendência do elemento em maior quantidade existente em cada corpo, dessa 

forma, uma pedra movimenta-se para baixo, ou seja, volta ao solo, por que dele foi 

deslocado. Com o intuito de provar suas afirmativas, foi criado situações que 

possibilitam Aristóteles demonstrar suas explicações como: o lançamento vertical de 

diferentes objetos (uma pedra, uma borracha, um lápis...), a ação de empurrar com a 

mão um bloco de madeira; a queda de uma mesma altura de objetos de pesos 

diferentes. O filósofo encerra o primeiro ato e sua participação na peça desafiando 

alguém a contestar suas teorias. 

O segundo ato apresenta Galileu Galilei, que entra em cena discutindo com 

seu discípulo Andrea sobre as ideias de movimento de Aristóteles. A dúvida de que 

Aristóteles tenha comprovado de maneira experimental suas assertivas, levam 

Galileu a fazer demonstrações e afirmações que contrariam Aristóteles, como a de 

que corpos pesados caem mais rápido que corpos mais leves e de que um corpo só 

estar em movimento enquanto nele se atuar uma força aplicada. Para contradizer 

Aristóteles, sobre um corpo só está em movimento quando sob a ação de uma força, 

Galileu utiliza da experiência de empurrar uma esfera com a mão; joga de uma 

mesma altura objetos de massas diferentes repetindo posteriormente utilizando uma 

caixa de papelão para diminuir o efeito da resistência do ar.  

O texto apresenta atividades experimentais simples que possibilitam as 

discussões e explicações dos conceitos. 

                                                 
5
 Tradução de parte obra “As duas novas Ciência” de Galileu Galilei, material disponível em 

<http://www.cienciamao.usp.br/dados/hpp/_aquedalivregalileudescre.arquivopdf.pdf> acesso em 
05/04/13 
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Ressalta-se que a segunda peça foi desenvolvida em conjunto com os 

mesmos colaboradores da primeira. Sua versão original, no entanto, sofreu algumas 

modificações logo após ser apresentada aos sujeitos pesquisados, pois a estes, foi 

dada a liberdade para fizessem sugestões, modificações ou adaptações no texto, o 

que de fato acabou acontecendo. Cada evento que surgiu foi discutido por todos os 

envolvidos, dessa forma, esse foi um momento ímpar para a construção do material 

instrucional da segunda obra. 

 
 
3.8.3 A Queda é Livre...Sim Senhor! – Terceira Obra 

 
 

Foi realizado um encontro entre pesquisadora e sujeitos para dialogar sobre a 

proposta de elaboração da terceira peça, a situação problema a ser contemplada, os 

conceitos e as possibilidades da experimentação. Foi a partir dessa discussão que 

se iniciou o processo de elaboração da terceira peça.  

Nesse encontro a pesquisadora propôs que os sujeitos ficassem responsáveis 

pela elaboração do texto e que o papel da pesquisadora se limitaria em orientar, 

revisar o material e discutir as sugestões de experimentos. O contexto da peça foi 

idealizado pelos estudantes, que sob orientação da pesquisadora fizeram estudo 

dirigido e a construção de experimentos.  

A queda é livre... É sim senhor! Esse é o título da terceira e última peça,  que 

em síntese, discute sobre a queda dos corpos e o movimento uniformemente 

acelerado.  

 O cenário é de um laboratório, onde os discípulos de Galileu conversam sobre 

as teorias de seus mestres e a dúvida posta por alguns cientistas sobre sua física 

experimental. Galileu entra na discussão, realimentando suas teorias sobre o 

movimento de queda dos corpos. Os discípulos resolvem então, demonstrar 

experimentalmente tais comprovações. Refazem aos olhos do seu mestre o 

experimento do plano inclinado onde discutem sobre a velocidade inicial e final dos 

objetos em queda e também sua aceleração. E o experimento da queda de corpos 

de massas diferentes, que é realizado em três momentos distintos – com uma folha 

aberta, depois amassada parcialmente e em seguida, totalmente amassada, fazendo 

com que sua área de contato seja diferente nos três momentos -.  
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A terceira peça teve efeitos de cenário, não trabalhados nas duas primeiras. A 

apresentação contou com o auxílio de mídias tecnológicas como um projetor de 

imagens, computador e equipamentos de som que foram utilizados durante o 

espetáculo para apresentar em forma de câmara lenta a experiência da queda dos 

corpos, e também para demonstração da sistematização matemática que 

acompanhou as discussões sobre velocidade e aceleração dos objetos. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos na investigação e a 

análise qualitativa dos dados. A partir do exposto no capítulo anterior, tomamos este 

como o momento adequado de discorrer sobre as respostas que se apresentaram. 

O texto a seguir apresenta as análises das respostas atribuídas em cada questão 

após o desenvolvimento da ASPC. 

 

 

4.1 PRÉ-TESTE 

 
 

Os oito sujeitos selecionados participaram de todas as fases do estudo: o pré 

teste, o processo diretivo de estudo e o pós teste, dessa forma, é importante frizar 

que a pesquisa tem caráter essencialmente coletivo. 

O pré-teste foi utilizado para verificar o ponto de partida do planejamento 

docente e para conhecer as impressões dos sujeitos em relação ao Ensino de 

Física. A tabela 2 apresenta a opinião da amostra sobre o grau de prazer em estudar 

essa disciplina. 

 
 

Tabela 2 - Opinião dos sujeitos sobre o grau de prazer em estudar Física 
 

Em relação à Física, numa escala de O a 5, que nota você daria para o seu prazer em estudar 
essa disciplina? Considere 0 = odeio Física e 5 = gosto muito de Física. Faça uma bolinha em 
torno da nota que você julgar a mais compatível com sua afinidade a essa disciplina 

                       
                       03 estudantes marcaram a nota um 
                       03 estudantes marcaram a nota dois 

                       01 estudante marcou a nota três 

                       01 estudante marcou a nota quatro 

Total:          08 
Fonte: própria 

 
 
É visto que seis dos oito alunos entrevistados, marcaram as notas um e dois, 

ou seja, mais da metade apontou como mínimo o prazer em estudá-la. Logo se vê 

que a disciplina não tem uma repercussão positiva entre os estudantes do EM. Este 

resultado reforça a constatação de Moreira (1983, p.11) de que “Basta ter alguma 

familiaridade com o ambiente escolar ou conversar com alguns alunos e professores 
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para sentir que a Física é considerada uma matéria difícil, a qual muitos alunos 

evitariam se pudessem”. Outros estudos tratam dessa questão (RODRIGUES; 

TEIXEIRA, 2009; ROSA; ROSA, 2002) e chega a ser redundante a assertiva  

apresentada no capítulo II, de que entre os fatores apontados para esta apatia, está 

na forma como a disciplina é tratada no Ensino Médio, com excessivos cálculos 

abstratos e de modo distante de um contexto facilitador da compreensão.  

Não é comum, por exemplo, vê os professores de Física fazendo a tradução 

da linguagem matemática nos problemas ou exercícios resolvidos. Sem 

desconsiderar-se a importância da sistematização de cálculos no estudo dos 

fenômenos físicos, o fato é que eles são trabalhados antes que o estudante 

compreenda a situação ou conceito estudado, tornando-se assim uma ação 

repetitiva, destituída de sentido, que os estudantes não sabem nem mesmo, em que 

situação será ou deverá ser aplicadas.  

Em outra questão, pede-se que os estudantes assinalem sua opinião sobre 

com quais disciplinas a Física está relacionada. A tabela 3 demonstra a associação 

que os sujeitos pesquisados fazem entre a Física e outras disciplinas.  

 
 
Tabela 3- Associação que os sujeitos fazem entre a Física e outras disciplinas  
 

Faça um "X" dentro do parêntese, indicando a disciplina que, em sua opinião, está 
mais associada à Física (pode ser marcada mais de uma opção) 
(  ) Português   (  ) Espanhol   (  ) História   (  ) Geografia   (  ) Matemática   
(  ) Arte (  ) Química (  ) Biologia  (  ) Filosofia  (  ) Sociologia   
 

       
       01 estudante relacionou a Física às disciplinas de português e matemática  
       02 estudantes relacionaram a Física às disciplinas de química e matemática 

       05 estudantes relacionaram a Física somente à disciplina de matemática  

    Total:      08 

 Fonte: Própria 

 
 
De maneira predominante, nossos sujeitos associam a Física somente a 

aquelas disciplinas com igual ou maior grau de abstração, como é o caso de 

matemática e química, uma crença que inviabiliza a interação entre conhecimento e 

contribui para a cultura da fragmentação de conteúdos. 

Vale ressaltar que nas orientações educacionais brasileira, as competências 

sugeridas para a boa formação do educando contempla um ensino pluralista, orienta 

pois, para que se desenvolvam competências relacionadas não apenas com a 
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investigação e compreensão dos fenômenos físicos mas, outras que digam respeito 

à utilização da linguagem física e de sua comunicação, ou ainda, que tenham a ver 

com sua contextualização histórico e social (PCN+, 2002).  

Entende-se, porém, que tal proposta se tornará possível se e somente se, a 

condição de um ensino plural for respeitada, pois [...] conhecimentos fragmentados 

só servem para uso técnico” (MORIN, 2005, p.17). 

A tabela 4 mostra as preferências dos materiais instrucionais, que de acordo 

com os estudantes facilitam a aprendizagem em Física. 

 

Tabela 4 – Preferências de materiais instrucionais considerados adequados ao Ensino de Física 
 

Em sua Opinião, a melhor maneira de aprender Física seria por intermédio de: 
(   ) Pesquisas e exercícios em grupo e individuais           (   ) Experimentação  
(   ) Explicação do professor                                              (   ) Resolvendo Problemas 
(   ) Outro. Qual? __________________________________________________ 
 

                03 estudantes apontaram pesquisas e exercícios em grupo  

                01 estudante apontou a explicação do professor  

                04 estudantes apontaram a experimentação 

Total:      08 

Fonte: própria 

 
 
Nas respostas conferidas, pesquisas e exercícios em grupo e individuais, 

experimentação e a explicação do professor são os que na opinião dos estudantes 

aparecem como agentes determinantes para o bom êxito na aprendizagem de 

Física. Verifica-se, no entanto, que há certa resistência por parte dos professores, 

em incluir em sua práxis a dinâmica de utilizar a estratégia de Resolução de 

problemas, o que pode ser verificado por meio das respostas apresentadas na 

tabela 5.  

 
 
Tabela 5 – Número de sujeitos que estudou por meio da Resolução de Problemas 
 

Em sua trajetória como estudante, você em alguma disciplina já estudou por meio de 
Resolução de Problemas? 

                       04 estudantes disseram que sim, na disciplina de matemática 

                       02 estudantes disseram que sim, na disciplina de química 

                       02 estudantes disseram que não 

Total:             08 

Fonte: própria 
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 Nenhum dos sujeitos pesquisados assinalou ter estudado Física por meio de 

RP. E entende-se que, caso o tenham feito, fica claro que não marcaram essa opção 

de resposta, por que em suma, simplesmente memorizaram soluções para situações 

que foram apresentadas por professores como exercícios de aplicação. 

No segundo bloco de questões do pré-teste foi analisado o nível de  

conhecimento dos estudantes em relação à cinemática, tem-se para o pré teste que 

uma ou mais questões, que serviram de parâmetros para as categorias em análise.  

Na tabela 6 são apresentados os conceitos dados aos sujeitos nas categorias 

analisadas no pré-teste. 

 
 

Tabela 6 -  Conceitos atribuídos aos sujeitos no pré-teste   

Fonte: Própria 

Nota: I - Insuficiente; R – Regular; B – Bom; MB – Muito Bom; O - Ótimo  
NOTA: a análise das categorias avaliadas é a mesma utilizada na tabela 1, ou seja: 

 Se o estudante tem somente correto o indicador essencial obterá a qualificação MB 

 Se todos os indicadores estão incorretos obterá a qualificação I. 

 Se todos os indicadores estão corretos obterá a qualificação O. 

 Se o indicador essencial está incorreto ou parcialmente incorreto e/ou existe pelo menos outro 
indicador parcialmente correto obterá a qualificação R 

 Se o indicador essencial está correto, mas existe pelo menos outro indicador parcialmente 
correto obterá a qualificação B. 

 

 

A categoria de interpretação e compreensão de informação foi analisada pela 

questão seis, onde se apresenta a situação de que duas pessoas chegam ao 

mesmo tempo em uma igreja, tomando trajetórias diferentes. Nesta questão se faz 

presente termos cinemáticos (trajetória posição e deslocamento) que necessitam 

que o estudante faça uma relação ao seu significado, caso contrário não poderá  

fazer um correta interpretação da situação apresentada. Já a questão oito (do 

acampamento) exigiu além da utilização das informações apresentadas no 

problema, o raciocínio lógico. Nesta categoria, cinco estudantes (E1, E2, E5, E6, E8) 

Sujeito Interpreta/ 
compreende 
informações 

Constrói 
um modelo 
físico 

Faz 
análise 
gráfica 

Discrimina 
Posição e 
Velocidade 

Discrimina 
Velocidade e 
aceleração
  

Identifica o 
sistema de 
referência 

Resolve 
problema 

   E1 B R R I I B R 
E2 B B MB B B MB O 
E3 R I R R R B I 
E4 R R R R I B I 
E5 B I R R R MB R 
E6 B B R B R B I 
E7 R I R R R B I 
E8 B R I I I B I 
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receberam o conceito B, demonstrado capacidade para definir os objetivos do 

problema, ressalta-se porém, que apenas um desses estudantes conseguiu elaborar 

um correto procedimento para a resolução da questão oito. Outros três estudantes 

(E3, E4 e E7) receberam conceito R, não conseguiram êxito nesta categoria, fizeram 

confusão entre conceitos e informações prejudicando todo o processo de análise 

das respostas.   

 A questão nove onde pede que se identifique o(s) gráfico(s) que melhor 

represente(m) um movimento com velocidade constante e a questão doze que trata 

da forma relacionada a aceleração dos blocos, foram tomadas como parâmetro para 

avaliar se o estudante consegue fazer a representação do modelo Físico. Como 

resultado, três estudantes (E3, E5, E7)  foram classificados com o conceito I, pois 

demonstraram dificuldades em reconhecer leis e fórmulas da Física e de fazer 

análises dos fenômenos envolvidos. Na questão nove, por exemplo, estes 

estudantes não reconheceram que, a relação de variação espaço e tempo, equivale 

a variação de velocidade. 

 Costa (2005, p. 12) comenta sobre a dificuldade dos discentes para fazer a 

representação do modelo Físico “Os alunos sempre querem saber qual é a fórmula 

que deve ser aplicada para resolver um determinado problema”. Essa ação por parte 

dos estudantes evidencia a visão que muitos têm, de que a Física é apenas um 

conjunto de fórmulas matemáticas. 

 Ainda na categoria de construir o modelo físico, três dos sujeitos (E1, E4, E8) 

obtiveram conceito R. Apresentaram um raciocínio intuitivo em suas respostas e 

fizeram confusão entre velocidade e aceleração.  dois estudantes (E3, E6) 

receberam conceito B, pois demonstraram habilidade para reconhecer as grandezas 

envolvidas nas questões conseguindo construir um modelo físico. 

 Para a categoria de fazer análise gráfica, utilizou-se a questão nove (já 

detalhada) e a questão dez onde se pede a interpretação correta do movimento de 

um móvel em um gráfico de posição X tempo. Seus resultados mostram que: seis 

estudantes (E1, E3, E4, E5, E6, E7) obtiveram rendimento R, pois, em suas análises 

gráficas, percebeu-se que estes sujeitos, trataram os gráficos como se fosse uma 

réplica do fenômeno, apontando respostas, sem efetuar uma análise qualitativa.  Um 

estudante (E8), teve rendimento I, a análise de sua resposta mostrou que este 

estudante não conseguiu fazer distinção entre deslocamento, velocidade e 
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aceleração e um estudante (E3) obteve rendimento B. Avaliou-se que de um modo 

geral, os sujeitos apresentaram dificuldades para a interpretação de gráficos 

relativos à Cinemática. Ramos (2011) explica que: 

 
 

muitas são as  causas  apontadas na literatura para explicarem as 
dificuldades dos alunos na interpretação de gráficos. Se, por um lado, a falta 
de familiarização com alguns dos aspectos do gráfico inibe a sua 
interpretação, mesmo por peritos, por outro, a dificuldades de ordem cognitiva 
explicam que alguns alunos não conseguem retirar informações que 
ultrapassam a simples leitura de coordenadas (RAMOS, 2011, p. 50) 

 

 

Para identificar se o estudante discrimina posição e velocidade foi analisada, 

respostas dadas à questão seis (da igreja) e a questão onze onde se perguntou se 

dois blocos em intervalos sucessivos de 0,20 segundos que se movem para a 

direita, apresentam em algum momento a mesma velocidade.  Foram classificados 

com o conceito R, quatro sujeitos (E2, E4, E5, E7). Outros dois sujeitos (E1 e E8) 

conseguiram um rendimento I, demonstraram não ter noção de como resolver a 

questão, e, dois sujeitos (E3 e E6) receberam conceito B, isto por que, analisaram 

erroneamente as relações de espaço e tempo existente na questão onze.  

A categoria de discriminar velocidade e aceleração foi avaliada nas questões 

onze (sobre a velocidade de dois blocos) e na questão doze, onde se perguntou 

sobre as acelerações de dois blocos que se move para direita em intervalos 

sucessivos de 0,20 segundos. Nessa categoria um estudante (E3) recebeu conceito 

B. O estudante fez uma análise correta da questão onze, sua interpretação, 

modelização e resolução, não conseguiu, porém, utilizar uma ideia clara na aplicada 

a resposta da questão doze. A classificação R foi dada a quatro estudantes (E2, E5, 

E6, E7) que selecionaram um modelo físico, sem considerar a informação de que os 

intervalos de tempo e o deslocamento vetorial eram os mesmos.  Três estudantes 

(E1, E4, E8) obtiveram conceito I, o que não foi uma surpresa considerando ser 

comum que estudantes associem aceleração com aumento de velocidade, como 

estes fizeram.  

Se o estudante identifica um sistema de referência foi a categoria analisada 

por meio da questão seis (da igreja) e sete, na qual se perguntou sobre que 

trajetória melhor se aproxima daquela descrita por um objeto que é largado por um 

avião em voo horizontal, quando vista por um observador situado no chão. 
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 Foi dado o conceito B para seis sujeitos (A1, A2, A4, A6, A7, A8) que mesmo 

tendo apresentado dificuldades para fazer a representação da trajetória de um 

objeto, quando lançado no sentido vertical, conseguiram associar corretamente o 

conceito de deslocamento com a ideia de mudança de posição. Outros dois 

estudantes (E3, E5) apresentaram um rendimento MB, e não demonstraram 

dificuldades expressivas quanto ao conceito de trajetória. 

Considera-se que, para este e qualquer estudo de conceitos Físicos, a 

compreensão do sistema de referência tem total relevância. Comte (1995) aponta 

que: 

 
 

[...] a questão do referencial é de importância central em qualquer teoria 
física. Ela está intimamente ligada as questões de aplicações de 
aplicabilidade das leis físicas e princípios físicos e parece que esse problema 
não tem recebido a atenção que merece (COMTE, 1995, p. 185). 

 
 

 A última categoria analisada no pré-teste foi, se o sujeito resolve problemas, 

sendo considerada para análise a questão oito, que apresentou aos sujeitos, uma 

situação problema onde dois amigos deviam realizar uma medição para cozer um 

alimento sem, no entanto, dispor de um instrumento para tal fim, e a questão onze 

(sobre a velocidade de dois blocos). Foi atribuído o conceito I para cinco estudantes 

(E2, E4, E6, E7, E8) que não conseguiram elaborar nenhum procedimento 

adequado para a solução das questões propostas, além disso, esses estudantes 

não fizeram a seleção de um modelo físico para auxiliá-los no processo de 

resolução. Dois estudantes (E1 e E5) recebem conceito R, estes estudantes mesmo 

sem êxito, sugeriram propostas de resolução para a questão 08, mas não 

propuseram uma solução para questão onze.  

Temos nessa categoria, um estudante (E3) atingiu o conceito O, pois realizou 

corretamente as operações adequadas para a resolução tanto da questão oito como 

da questão um, demonstrando detalhadamente o processo utilizado para a 

resolução de cada uma.  

Foram muitas as dificuldades apresentadas pelos sujeitos evidenciadas no 

pré-teste, que corroboram com as evidenciadas na literatura (CORDEIRO, 2003; 

SOUZA; DONANGELO, 2012; RAMOS, 2011) para a baixa compreensão do 

conteúdo de Cinemática na educação básica. É fato que a Física contempla leis, 
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teorias, conceitos, modelos, princípios, propriedades, estruturas e relações, que 

podem ser expressas por meio de diferentes modos e formas de apresentação. 

Mostrar isso dificulta e contribui para que esses sujeitos demonstrem desinteresse 

pela Física. 

As evidências descritas serviram como ponto de partida para a elaboração da 

proposta de ensino que contemplou o estudo de Cinemática dentro de um contexto 

humanizado, dinâmico e problematizador, apresentado na seção seguinte. 

 
 
4.2  Base Orientadora da Ação - BOA 

 
 

Em seus estudos Galperin constatou que as dificuldades dos estudantes 

estão relacionadas às bases que orientam e organizam as suas ações mentais, ou 

seja, ao modelo que organiza o modo de pensar e conduzir as ações dos alunos na 

formação de conceitos.  Para este autor, quando as bases diretivas do processo de 

ensino não promovem a adequada transformação do plano material em plano 

mental, se tornam insuficientes e inadequadas à constituição de um pensamento 

teórico. Por isso a base diretiva tem um papel essencial para que uma 

aprendizagem com real significado se concretize. 

A partir das dificuldades evidenciadas nas análises do pré-teste, para o 

desenvolvimento da Atividade de Situação Problema em Cinemática foram 

elaboradas três Bases Orientadora da Ação (que compõe o apêndice D). O quadro 

mostra o modelo geral em cada BOA: 

 
 

BASE ORIENTADORA DA AÇÃO 

 Característic
a da BOA 

 

Invariante 
Conceitual 

Contexto da 
Situação 
Problema 

Tarefas 
 

Invariante 
Procedimental 

Categoria de 
Análise 

 
 
 
 

Grau de 
Generalizaçã
o 
 
Grau de 
plenitude; 
 
Grau de 
modo de 
Obtenção 

Conteúdo 
ou conceitos 
trabalhados 

Situações que 
podem ser 
exploradas 
para levantar 
uma questão e, 
a partir dela, 
trabalhar 
conceitos  
 

Ações 
direcionad
as, que 
devem ser 
realizadas 
para a 
solução  
do 
problema 
 

Trabalhar 
problemas 
experimentais no 
contexto do 
Teatro Científico, 
utilizando a 
Atividade de 
Situação 
Problema em 
Cinemática:  

1 Compreender 
o problema; 
2 Construir um 
modelo Físico; 
3 Solucionar o 
modelo Físico; 
4 Interpretar a 
Solução:  

Quadro 4 –  Modelo Geral de BOA 
Fonte: Própria 
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Este trabalho foi realizado em uma instituição de ensino, mas não se deu no 

âmbito da sala de aula, teve caráter de atividade extraclasse e envolveu a 

preparação, construção, discussão e apresentação de peças de TC. O processo 

diretivo de ensino se iniciou a partir da seguinte Situação Problema: 

 Belinha está sentada dentro de um ônibus (que se movimenta sobre uma 

estrada) e Maria, está parada sobre a terra, uma terceira pessoa sentada à 

frente de Belinha, brinca com uma bola jogando-a para cima. Bárbara e 

Maria, cada uma em sua posição, observam a brincadeira. 

O contexto dessa situação problema deu origem aos seguintes questionamentos: 

1. Sob que condições podemos dizer que a bola está em movimento e em 

repouso? 

2. Qual a trajetória da bola vista pelo observador  a) Belinha; e pelo observador  

b) Maria 

3. O que significa dizer que o movimento é relativo? 

4. Um corpo pode estar ao mesmo tempo em repouso e movimento? 

5. O que entendemos por trajetória? 

6. O que entendemos por deslocamento?  

   O texto de roteiro desta peça foi elaborado pela pesquisadora na forma 

preparada, foram fornecidas aos estudantes, as condições para o cumprimento da 

tarefa de estudo. Essa é uma característica da BOA onde as orientações são 

completas, preparadas e com baixo grau de generalização. Esse planejamento foi 

assim elaborado, pois, como visto nos resultados do pré teste, os sujeitos ainda não 

dispunham de conhecimento suficientes para a construção de um roteiro 

problematizador com conceitos de Cinemática. 

A demonstração prática dos conceitos de referencial, trajetória e movimento 

relativo que está presente na obra, foi contemplada em cena, com atividades 

experimentais, que exigiu uma organização sistematizada da movimentação dos 

atores. Os momentos dos ensaios propiciaram valiosas discussões sobre o assunto, 

pois fizeram-se levantamento de hipóteses e exemplificações realizados em 

conjunto entre pesquisadora e sujeitos pesquisados. 

Após o processo de ensaios e discussões os sujeitos apresentaram a peça 

para alunos de uma turma de 1º ano regular na escola  
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Na continuação da atividade diretiva do ensino de ASPC, um segundo roteiro 

de TC envolvendo conceitos de Cinemática foi elaborado pela pesquisadora e seus 

colaboradores, no entanto, diferente da tarefa inicial, os sujeitos participantes da 

pesquisa contribuíram em seu constructo, dando sugestões nas falas e nos 

experimentos que fariam parte da peça.  

Embora tenha ocorrido a participação dos estudantes na ação diretiva da 

segunda peça, a nova situação de aprendizagem ainda necessitou da orientação da 

pesquisadora, sendo esta, adequada para a execução da situação problema 

trabalhada em particular, a direção dessa tarefa contemplou as características 

presentes numa BOA completa e preparada.  

O contexto da segunda obra apresenta a seguinte situação problema.  

 Tem-se sob uma mesa uma folha de papel de cerca de 0,05g e uma pedra de 

massa igual a 520g. Pretendemos deixar cair de uma mesma altura a folha de 

papel e a pedra.  

E originou as seguintes problematizações: 

1. Como se explica na visão de Aristóteles e de Galileu o movimento de uma 

pedra arremessada mesmo após ela ter perdido contato com as nossas 

mãos? 

2. Ao lançarmos verticalmente uma pedra para cima, o que acontece com a 

velocidade desta pedra durante a subida?  e a descida? 

3. Que fatores, em sua opinião, irão influenciar no tempo de queda de cada 

objeto? 

4. Como poderíamos fazer para que ambos os objetos cheguem ao solo no 

mesmo instante de tempo?  

Os invariantes conceituais explorados neste trabalho foi o movimento retilíneo 

uniforme - MRU e o movimento retilíneo uniformemente variado- MRUV. Assim como 

na primeira peça, também se fez a demonstração de experimentos para discutir as 

ideias empíricas filosóficas e científicas que existem por trás desses tipos de 

movimento. 

Já na terceira obra, as orientações para o cumprimento das ações, foram 

planejadas para orientar a aplicação do conjunto de tarefas que os estudantes 

executariam de forma independente. Os sujeitos foram direcionados para a criação 

de argumentos que explicasse os fenômenos inerentes ao movimento de queda dos 
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corpos e do movimento uniformemente variado, devendo esses argumentos serem 

apresentados sob a forma de um roteiro de teatro.  

As ideias gerais e específicas da tarefa de construir o roteiro foram criadas de 

maneira coletiva pelos sujeitos pesquisados. Coube a pesquisadora apresentar os 

conceitos que os alunos deveriam explorar de maneira a ampliar seus 

conhecimentos no campo da Cinemática e orientar no caminho a ser seguido como:  

realização de pesquisas sobre os conceitos estudados, construção do plano de 

roteiro de TC, discutidos por meio de aplicação prática de conceitos, elaboração e 

verificação dos experimentos.  

A tarefa de construção do roteiro da terceira peça foi desenvolvida pelos sujeitos 

pesquisados, que elegeram como contexto problematizador a seguinte situação: 

 Galileu Galilei, utilizou-se do método experimental para observar que uma 

esfera ao percorrer um plano inclinado, em tempos iguais quaisquer, adquire 

aumentos iguais de velocidade.    

A partir desse contexto os estudantes buscaram explorar 

1. O tipo de movimento da esfera caracterizado na situação problema 

2. As relações entre o espaço percorrido e o tempo e entre o mesmo tempo e as 

diferentes inclinações do plano, 

Outras situações problemas também foram exploradas no âmbito de realização 

dos ensaios, como por exemplo:  

 Ao jogarmos uma esfera em linha reta para cima, verifica-se que, ela se 

move, muda o sentido, e cai de volta para baixo.  

1. O que acontece com a velocidade de uma esfera que se move de maneira 

descrita acima? 

2. Qual é a velocidade quando ela alcança seu ponto superior? O que acontece 

com a velocidade quando ela está caindo?  

3. Sabemos identificar qual o tipo de movimento temos: Na subida da esfera e 

na descida da esfera? 

As condições que orientaram os estudante em resolver a questão da 

construção de um roteiro de TC lhes permitiu agir de forma independente, guiados 

por orientações de uma BOA completa, generalizada e independente, o que 

possibilitou a pesquisadora, atuar nesse momento, na ZDP dos sujeitos e orientar o 

seu processo de aprendizagem. 
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4.3 Direção e Execução da ASPC no Teatro Científico –  Estratégias e 

Comportamento dos Sujeitos. 

 
 
Partindo do planejamento docente, a direção para a execução das ações 

desenvolvidas na ASPC deu origem as tarefas referentes a primeira peça e envolveu 

um oneroso trabalho. 

A tentativa de desenvolver a pesquisa utilizando o espaço físico da escola foi 

uma das dificuldades encontradas, isto por que, foi necessária a utilização de 

equipamentos para a captação de imagens e áudios, como gravadores e filmadoras, 

porém, após as primeiras gravações, observou-se que a intensidade da luz e a  

acústica do local, atrapalhou na qualidade do material captado.  

Muitos ruídos e barulhos advindos do lado externo onde aconteciam os 

encontros levou a necessidade de se buscar uma alternativa de espaço para o 

desenvolvimento do trabalho. Havia se decidido que o horário que melhor se 

adequava na agenda dos estudantes era no turno noturno. Por meio de uma 

exposição de motivos solicitou-se aos pais e a coordenação da escola autorização 

para que os estudantes pudessem ser deslocados para a residência da 

pesquisadora, pois lá havia um local que poderia ser utilizado para os planejamentos 

e ensaios. A proposta foi aceita por todas as partes e a autorização concedida. 

Resolvida a questão do espaço, chegou a hora da implantação das ações 

diretivas da BOA. O roteiro da primeira peça foi elaborado pela pesquisadora e seus 

colaboradores, o material foi entregue para os alunos logo depois da aplicação do 

pré-teste. 

Notou-se que a empolgação inicial dos sujeitos, compreendeu a ação de 

apresentar a obra. De forma persistente, discutiram entre si o papel de cada um, e 

especularam as reações da suposta plateia, dessa forma, o teatro de forma natural 

se fez um agente motivador do trabalho. 

Já se havia analisado nos resultados do pré-teste, que os objetivos de estudo 

do conteúdo de Cinemática de forma evidente, não eram bem compreendidos. 

Utilizou-se de momento para instigar sobre as dificuldades no conteúdo e as 

perspectiva de aprendizagem em relação ao assunto. O objetivo desse diálogo foi de 

trabalhar a etapa motivacional, pois de acordo com Talízina: 
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[...] a criação de uma motivação é necessária no estudante. 
Independentemente se a solução da tarefa dada constitui ou não uma etapa 
independente, deve estar garantida a existência de motivos necessários para 
que os estudantes adotem a tarefa de estudo e cumpram a atividade que lhes 
é adequada, caso isso não ocorra, é impossível a formação das ações e dos 
conhecimentos que as envolvem. (Na prática do ensino é sabido que se o 
estudante não quer estudar, é impossível ensiná-lo). (TALÍZINA, 1988, p.108, 
tradução nossa).  

 
 

Nesse sentido se fez, a discussão sobre o porquê a ação de estudar a ASPC 

devia ser realizada, de forma que, a necessidade de aprender os conceitos de 

Cinemática de forma significativa, foi devidamente esclarecida, sendo compreendido 

pelos estudantes que as dificuldades evidenciadas no pré-teste tinham que ser 

superadas. 

Outro aspecto discutido foram as vantagens que os sujeitos teriam com a 

realização dessa atividade, e ainda, um pouco das possíveis operações a serem 

realizadas para solução das tarefas. Logo, ficou percebido por todos os sujeitos que, 

um extenso caminho envolvendo, leitura, pesquisa, experimentação e ensaios 

seriam executados. 

Na Teoria da Formação por Etapas das Ações Mentais, a etapa material ou 

materializada se caracteriza pela ação sobre os objetos concretos, por sua 

manipulação física, quer seja na presença desses objetos, quer por meio de suas 

representações materiais – diagramas, mapas, imagens (TALÍZINA, 1988, BASSAN, 

2012) e foi trabalhada na ASPC por meio das atividades experimentais 

desenvolvidas em cada obra. 

Os experimentos foram selecionados para auxiliar na orientação e execução 

do estudo sobre Cinemática, tendo em vista que a experimentação quando bem 

trabalhada pelo professor pode dar maior significado a sua aprendizagem: 

   
 

[...] a atuação do professor como orientador, mediador e assessor das 
atividades experimentais inclui: lançar ou fazer emergir do grupo uma 
questão-problema; motivar e observar continuamente as reações dos alunos, 
propiciando orientações quando necessário; salientar aspectos que não 
tenham sido observados pelo grupo e que sejam importantes para o 
encaminhamento do problema (BATISTA; FUSINATO; BLINI, 2009, p. 45) 

 
 
O panorama descrito acima se enquadrou muito bem á proposta da ASPC no 

Teatro Científico. Os sujeitos da pesquisa realizaram experimentos sob a 
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monitoração da pesquisadora e todas as tarefas, foram desenvolvidas em conjunto 

pelo grupo compondo a etapa materializada da teoria de Galperin.   

Verificou-se por meio dos registros do diário de campo e da observação direta 

a pouca intimidade dos estudantes com os conhecimentos do conteúdo de 

Cinemática e na manipulação de equipamentos utilizados nos experimentos. Ações 

de levantar e discutir hipóteses, organizar dados, manipular instrumentos de 

medição, foram dificuldades comum a todos os sujeitos que, foram sanadas sob a 

orientação do desenvolvimento das atividades práticas. 

Para conhecer as estratégias adotadas pelo grupo em tentar alcançar a 

solução dos problemas propostos nas peças, foi feita a análise de transcrição de 

trechos das discussões. Os estudantes verbalizaram suas opiniões, principalmente 

pelo uso da fala, alcançando a etapa verbal da teoria de Galperin e que de acordo 

com Núñez (2009), substitui a ação sobre os objetos concretos (etapa material) pelo 

discurso oral ou escrito, ou seja, as ações passam a ser executadas verbalmente e 

os estudantes passam, por exemplo, a levantar informações, participar de 

discussões.  

A primeira orientação no estudo da ASPC na peça I foi a leitura e 

interpretação da obra. Foi apresentado aos estudantes, outros roteiros de peças de 

TC, como o que foi construído por estudantes da instituição pesquisada no ano de 

2011. Também foram explorados vídeos retirados da internet com peças que tratam 

de variados temas científicos, para que se fizesse a discussão sobre as 

possibilidades de estudo da Física de forma interdisciplinar. 

No desenvolvimento do trabalho, levantaram-se algumas questões 

exploratórias sobre os conceitos físicos presentes na situação problema da obra. As 

indagações foram seguidas de explicações e exemplos, sempre relacionados ao 

cotidiano dos estudantes, a ideia foi de ampliar o contexto problematizador e gerar 

as discussões necessárias para a aplicação da ASPC. 

Os diálogos entre sujeitos e pesquisadora foram analisados e divididos de 

acordo com as categorias propostas no quadro 1, e fazem parte dos quatro aspectos 

de compreender o problema, construir o modelo físico, solucionar o modelo e 

interpretar a solução. 

Trechos das transcrições dos diálogos gravados no contexto da situação 

problema da primeira peça são apresentados no quadro 3.  
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Problema - Peça 1) Transcrição Categoria 
de análise 

Resultado 
da análise 

Bárbara está 
sentada em um 
ônibus (que se 
movimenta sobre 
uma estrada) e 
Mikele está parada 
sobre a terra, uma 
terceira pessoa 
sentada à frente de 
Bárbara, brinca com 
uma bola jogando 
para cima. Bárbara 
e Mikele, observam 
a brincadeira: 
 
a) Sob que 
condições podemos 
dizer que a bola 
está em movimento 
e em repouso? 
 
b) Qual a trajetória 
da bola vista: 
1 - Pelo observador 
Bárbara; e 2 - pelo 
observador Mikele 
 
c) O que significa 
dizer que o 
movimento é 
relativo? 

Todos –  Professora se a bola sobe e 
desce ela não tá em repouso e sim em 
movimento! 
P- para qual referencial? 
E8 – tem dois referenciais, é a Bárbara e a 
Mikele? 
E2 – gente isso é lógico 
E1 – a bola vai tá em movimento para as 
duas! 
P – huum...então vocês sabem conceituar 
movimento? 
E2 – o que é movimento a gente sabe, 
mas o conceito... sei não! 
P- Ok gente e quanto a trajetória? Qual é? 
E5 – Eu sei, joga a bola para cima, ela 
sobe e desce, é uma reta! 
P – Ah.. sei...eu vou insistir na pergunta ... 
para qual referencial? 

 
Compreender 
o problema 

O grupo não 
respondeu os 
questionamentos, 
Fazem algumas 
confusões  de 
conceitos,  mas, 
suas falas 
expressam  que 
compreendem as 
informações 
solicitadas.  

 
E2 – Precisamos estabelecer o referencial! 
E2  - olha só ... passou o tempo... aí... a 
distância...pausa... é, a distância entre a 
pessoa que tá com a bola e a Bárbara não 
muda, estão dentro do ônibus, no mesmo 
lugar, não é isso professora? 
P- E o que isso significa? 
E5 – Que não se move, é... tá em repouso 
P- quem está em repouso 
E4 – a bola 
P- E como se afirma isso? 
E5 – Não tá certo não? 
P- Alguém quer comentar? 
 
Silêncio total 

 
Construir o 
modelo Físico 

 
Tem consciência 
da relevância do 
sistema de 
referência no 
conceito de 
movimento. Não 
fazem a relação 
espaço - tempo. 
O modelo físico 
não é construído 
satisfatoriamente. 

E3 – Eu não sabia que era tão...chato 
estudar isso, pensei que fosse mais 
simples. Ora movimento é movimento, 
repouso é repouso! 
E2 – Mas se não determinar o referencial 
não pode dizer se está ou não em 
movimento.  
E7 - Por isso que toda vez que os 
professores falavam de movimento 
perguntavam sobre isso! 

 
Solucionar o 
problema 

 
Fazem uma 
discussão entre 
si até conseguir 
propor um 
tratamento. 

 
E5 – É por que depende do referencial 
E7 – Então pra dizer que uma coisa está 
em movimento, tem que dizer em relação 
a quê! Entendeu 
E6 – É assim ... a bola esta em movimento 
em relação a ... Mikele e em repouso em 
relação a Bárbara! Acertei...êêê! 

 
Interpretar a 
solução 

 
O grupo não 
interpreta a 
solução. 

Quadro 5 – Transcrições dos debates da situação problema e análise de categorias da ASPC (peça 
1) 
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A discussão entre os estudantes expressaram a compreensão quanto aos 

questionamentos propostos, pois conseguiram extrair as informações o que lhes 

permitiu identificar que, o objetivo do problema estava em perceber que o 

movimento é observado a partir de um referencial. 

  Durante o diálogo chegaram a concordar entre si que a bola estava em 

movimento, inclusive para ambos os referenciais, sem fazer menção à relação 

espaço – tempo, o que deixou o modelo físico comprometido, pois, não houve 

clareza do raciocínio estudantil que apontasse a compreensão de que, para 

determinar que um corpo esteja em movimento, é necessário explicitar em relação a 

que outro corpo, sua posição se altera à medida que o tempo passa. Os estudantes 

não analisaram que a pessoa estava em repouso para Bárbara e em movimento 

para Mikele. 

Outro aspecto analisado foi que os estudantes não fizeram em nenhum 

momento, a observação de que a trajetória depende fundamentalmente do 

referencial adotado. Para que pudessem identificar de forma correta a trajetória 

descrita pela bola, deveriam ter levado em consideração, as posições dos 

observadores, no qual foram adotados como referencial. Um longo tempo dedicado 

a essa discussão foi necessário para que se pudesse deixar esclarecido tais 

conceitos. As intervenções feitas por E2 encaminharam algumas proposições no 

grupo, no entanto, de acordo com a análise das falas, conclui-se que os estudantes 

não fizeram uma interpretação correta do problema.  

Ao longo do processo de discussão e ensaios da primeira peça, percebeu-se 

um clima de harmonia e cumplicidade entre os pares, um comportamento 

considerado de grande importância tendo em vista a proposta de trabalho se dá de 

maneira coletiva. O interesse em participar das atividades era percebido a cada 

novo encontro, os sujeitos sentiam-se os “donos do trabalho”, tanto que nos dias de 

ensaio, mensagens de alerta do tipo “Bom dia prof., a senhora não esqueceu nosso 

ensaio não né?” (E2), ou ainda “já confirmei o horário com todo mundo fêssora, tá td 

ok”6 (E7) chegavam à pesquisadora via celular.  

Deve-se ressaltar, porém, que o acompanhamento individual desses sujeitos 

também foi realizado, pois, tanto pesquisadora como os colaboradores acadêmicos 

do curso de Física da UERR se fizeram presente em todo o processo de 

                                                 
6
 As mensagens foram transcritas na íntegra, na forma como escrita pelos estudantes. 
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desenvolvimento deste primeiro trabalho, e certamente foi um reforço positivo para o 

acompanhamento do desenvolvimento dos sujeitos. 

 Na finalização da peça I, os estudantes fizeram apresentação da obra em dois 

espaços diferentes: na instituição em que estudavam, e em uma escola parceira 

localizada na zona oeste da cidade, para alunos do EM. 

O cenário da primeira peça não teve grande ornamentação. Foi utilizado um 

pano de fundo contendo uma pintura com as fórmulas do movimento e algumas 

mesas, onde foram colocados os materiais utilizados pelos personagens. A decisão 

de um cenário simples foi tomada devido às preocupações iniciais da pesquisadora 

em acumular um grande número de tarefas e assim prejudicar o andamento da 

pesquisa. 

 O grand finale da primeira peça, foi aguardado com entusiasmo pelos 

estudantes que representaram e apresentaram conceitos e contextos, utilizando 

conhecimentos que foram construídos dialeticamente em todo o processo. Os 

sujeitos deixaram transparecer por meio de suas emoções a satisfação daquilo que 

fizeram e que Ausubel (2003) explica ser a sensação boa que a pessoa tem quando 

se percebe explicar certo fenômeno ou se vence um desafio usando o que já sabe. 

A ação diretiva da segunda peça, trabalhada no âmbito da ASPC, teve inicio 

com a leitura da obra, elaborada pela pesquisadora e seus colaboradores. No 

primeiro momento, a tarefa dos sujeitos foi de contribuir com sugestões no roteiro, 

para isso, realizaram a leitura de forma coletiva e discutiram entre si sobre os 

personagens, falas e possibilidades de experimentos. 

A primeira sugestão apontada pelos estudantes, foi relacionada à forma como 

o texto estava escrito, para eles, o roteiro apresentava uma linguagem muito formal. 

A5 lançou a sugestão de transformar o roteiro em um texto não muito “sério” e “mais 

cômico”, dessa forma, Galileu, de sério professor, assumiu a postura de um mestre 

impaciente, que não dava muitas chances para que seu atrapalhado discípulo se 

manifestasse.  

Foi sugerido por E2, a inclusão de uma demonstração para a explicar o 

princípio da inércia de Galileu de que “ na ausência de forças, um corpo em repouso 

continua em repouso e um corpo em movimento move-se em linha reta, com 

velocidade constante“ (MÁXIMO & ALVARENGA, 2010, p. 111). A ideia era utilizar o 

plano inclinado para impulsionar o movimento de um corpo sob uma superfície 
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retilínea, podendo também ser demonstrado com um corpo em movimento sobre 

uma mesa de longo comprimento, ou mesmo no chão.  

O texto foi readaptado nas falas e cenas, para que ficasse a contento de todos, 

no entanto, a essência da situação problema e as problematizações foram mantidas.  

O quadro apresenta trechos das transcrições das discussões feitas no 

contexto da situação problema da peça II. Mostra ainda, os resultados das 

categorias de análises da ASPC. 

 

 
Problema – II Transcrição Categoria 

de análise 
Resultado da 
análise 

 
 
Tem-se sob uma 
mesa  uma folha 
de papel massa 
igual a 0,05g e 
uma pedra de 
massa 520g. 
Pretendemos 
deixar cair de uma 
mesma altura a 
folha de papel e a 
pedra.  
 
1 - Qual dos 
objetos chega ao 
solo primeiro? 
2 - Que fatores, 
em sua opinião, 
irão influenciar no 
tempo de queda 
de cada objeto? 
3 - Como 
poderíamos fazer 
para que ambos 
os objetos 
cheguem ao solo 
num mesmo 
instante de tempo?  

Todos – A pedra ... é claro! 
E1 – Ela é mais pesada, por isso cai primeiro. 
 
E2 – acho que o vento... peraí... como chama 
(sussurrando)? É gravidade fêssora? 
P - O que vocês entendem por resistência do 
ar? 
E2 – É, a resistência do ar mesmo! (sem 
convicção) 

 
Compreender 
o problema 

O grupo 
compreendeu 
as informações 
solicitadas.  
Respondem as 
questões 1 e 2, 
mas não dão 
resposta à 
questão 3. 

E2 - Mas o quê você falou que influencia na 
queda da pedra? O peso? E a gravidade não 
influencia não? 
 
Silêncio ... 
 
E1 – É o peso... o peso que vai! 
E6 – Eu acho que a gravidade ajuda! Lembra 
que a velocidade aumenta quando um objeto 
cai, então ... é por causa da gravidade que 
puxa tudo para baixo! 
 

 
Construir o 
modelo Físico 

 
Discutem sobre 
a influência do 
peso e da 
gravidade no 
tempo de 
queda.  

E3 – Gente não tem como a folha cair junto 
com a pedra! 
P – Dá pra diminuir a área de contato da folha 
com o ar? 
E2 – Não sei ... pode dobrar a folha 
professora, é isso ... 
E7 – tá falando da experiência das duas 
folhas que a gente já fez? ... É mesmo 
E6 – Então não é pra dobrar é pra amassar! 

 
Solucionar o 
problema 

 
O grupo propõe 
tratamento  

P – Alterou o peso da folha? 
E2 – Não 
P – Então por que caem juntos? 
E2 – Ah, gente não sei não! 
E8 – também não! 
E3 - Se a gente pensar demais não vai sair 
nada não!!!A4 - não vai sair é nada! 
 

 
Interpretar a 
solução 

 
O grupo não 
consegue 
interpretar a 
solução 

Quadro 6 – Transcrições dos debates da situação problema e análises de categorias da ASPC (peça 
2) 
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Por meio das transcrições foi percebido que os estudantes compreenderam 

as informações do problema, se destaca que eles fizeram uso de conceitos, ligados 

ao senso comum, que não faziam parte do enunciado. O problema estava 

relacionado a eles, se referiam a essa grandeza utilizando o termo “peso”, como se 

ambos significassem a mesma coisa. Erro conceitual comum que pode ser 

observado em todo o ensino médio.  

Foi necessário esclarecer aos sujeitos que massa e peso tem propriedades 

diferentes. A massa é uma grandeza escalar que está associada a inércia de um 

corpo, é a quantidade de matéria existente em um corpo e pode ser medida numa 

balança. Já o peso, é uma grandeza vetorial, resultante da interação gravitacional 

que um corpo exerce sobre outro (MAXIMO; ALVARENGA, 2011).  

Os estudantes relataram ter havido feito essa discussão recentemente em 

sala de aula, descreveram o peso com a relação  P= m.g . As unidades de medida 

da massa e do peso foram apontadas por A3: “ É... a unidade do peso é o Newton 

(N) e da massa é o quilograma (q)”, essas unidades fazem parte do Sistema 

Internacional de Unidades, verificou-se portanto, que os sujeitos de maneira coletiva 

construíram um modelo Físico adequado à questão. 

 O grupo comentou que lembrava ter estudado o assunto no primeiro ano, 

mas, sem a devida atenção. Porém, quando falavam de peso “entendiam o que 

queriam dizer” (E6). Dessa forma, a principal discussão na intervenção da 

pesquisadora foi para chamar a atenção de grupo para o significado científico dos 

termos utilizados. 

 Outro ponto de discussão se deu a partir do questionamento da pesquisadora, 

sobre o que os estudantes entendiam por resistência do ar. A ideia não era de 

alongar o assunto, mas de levá-los a perceber que um fator importante na 

resistência do ar é a área de contato do corpo. A partir dessa observação, a fim de 

resolver o problema 3, os estudantes fizeram a proposta de um tratamento 

experimental. Para solucionar a questão do tempo de queda o grupo adotou a 

estratégia teórica de diminuir a área de contato da folha de papel e concluiram ser 

esta a estratégia adequada para resolver a questão. 

A experiência serviu para demonstrar da maneira experimental assim como 

fez Galileu, de como refutar a teoria de Aristóteles de que o peso dos objetos vai 

influenciar no seu tempo de queda. Aristóteles afirmava que a velocidade de um 
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corpo de maior massa era maior que a de um corpo de menor massa. Essa opinião 

vinculada ao senso comum também era compartilhada pelos sujeitos da pesquisa, 

por isso, e como forma de discutir o assunto, se utilizou de um trecho do diálogo 

escrito por Galileu: 

 

“Salviatti - Mas, mesmo sem qualquer outra experiência, é possível provar 
claramente, por meio de um argumento curto e concludente, que um corpo 
mais pesado que outro, não se move mais rapidamente que este, desde que 
ambos sejam do mesmo material e em resumo tais como os mencionados por 
Aristóteles. Mas diz Simplício, se admites que cada corpo em queda admite 
um valor definitivo de velocidade, fixado pela natureza, uma velocidade que 
não pode ser aumentada ou diminuída excepto pelo uso de uma viol\~encia 
ou de uma resistência 

 
Simplício - Não poderá existir qualquer dúvida de que um corpo movendo-se 
em um meio simples tem uma velocidade fixa, determinada pela natureza que 
não pode ser aumentada senão pela adição do ímpeto ou diminuída exceto 
por alguma resistência que o trave. 

 
Salviatti – Se então tomamos dois corpos de velocidades diferentes, é 
evidente que ao uni-los, o mais rápido será parcialmente retardado pelo mais 
lento, e o mais lento será um tanto acelerado pelo mais veloz. Você não 
concorda comigo nessa opinião? 

 
Simplício – Sem dúvida (trecho traduzido de “as duas novas ciências”, escrito 
por Galileu). 

 
 

Além do tratamento dado à analise da velocidade de corpos de tamanhos 

diferentes, este trecho traz à tona outros conceitos (impetus, par ação e reação e 

força ativa) igualmente relevantes para o entendimento do movimento, mas de uma 

maneira mais abstrata, no estudo da Física Newtoniana, que não faz parte do 

objetivo desse trabalho.  

A ideia foi apresentar que Galileu, tendo mostrado o erro na teoria de 

Aristóteles, eliminou o princípio errado de seu raciocínio, e nesse caso, o princípio 

de que o corpo mais pesado cai mais rápido que o mais leve. 

A leitura desse trecho com os estudantes foi um pouco complicada, pelo fato 

do material ter um vocabulário incomum ao que eles estavam acostumados. Isso 

dificultou a interpretação nas passagens do raciocínio seguido por Galileu. Esta 

tarefa levou um pouco mais de tempo, do que se havia previsto para realizar a 

análise sobre a velocidade de corpos de massa diferente. Mas, foi interessante 

observar o comportamento que os estudantes tiveram no contato com um material 
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sobre o assunto de cinemática, escrito em forma de diálogo pelo próprio Galileu: 

“Olha que legal ... ele fez uma peça” (E1); “e explicando uma teoria... tá pra ti?!!”(E2) 

O diálogo exposto no quadro não faz referência do estudo feito com o grupo, 

sobre movimento uniforme, mas este conceito também foi apresentado na peça II. 

 E1- Então tá... se eu empurrar a bolinha, ela entra em movimento. Aí eu paro 

de empurrar, ela continua...mas depois pára! 

 P - E pára por que! 

 E - Por que ninguém tá mais empurrando (todos simultaneamente) 

 E4 - E por que Galileu diz que continua em movimento... continua não! 

 P – Galileu despreza toda e qualquer resistência do objeto, vejam que entre a 

bola e a superfície, temos a força de atrito, a bola também tem que “lutar” contra a 

resistência do ar, se nada disso tivesse “impedindo” o movimento da bola, ela 

continuaria a se movimentar, sempre com a mesma velocidade assim como afirma 

Galileu. Concordam...ou não? 

 E5 - Ah entendi, por isso que coloca a caixa com areia no final do plano né? 

 E3 - É ela vai parar mais rápido na areia do que no chão! 

 E6 - Vamos testar? 

 P – Então agora fica entendido que a relação de percorrer espaços iguais em 

tempos iguais, significa que o corpo esta sempre com a mesma... 

 E2, E7, E8 – Velocidade!! 

 P – por isso é chamado de movimento uniforme 

 Os estudantes efetuaram os testes dos argumentos de Galileu com a 

demonstração do princípio da inércia, em duas superfícies lisas e retilíneas (madeira 

e chão), ficando, pois, convencidos de seus argumentos. Nesse momento, a 

pesquisadora de maneira proposital não fez referência a aceleração do corpo no 

MU, pois o termo seria um dos objetos de discussão na obra posterior. 

 Assim como a primeira obra, a peça “movimento segundo Aristóteles e 

Galileu” foi apresentada para a comunidade escolar, para a turma de primeiro ano 

regular do EM do turno vespertino e também fez parte da apresentação da Semana 

de Ciência e Tecnologia em uma escola vizinha. 

 O cenário dessa vez foi mais elaborado, além do pano de fundo utilizado na 

primeira peça, foram utilizados um modelo geocêntrico de Ptolomeu construído 

pelos estudantes, um plano inclinado idealizado pelos colaboradores acadêmicos da 
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UERR, e outros objetos que foram manipulados no decorrer da apresentação (papel, 

bloco de madeira e esferas). 

Os estudantes foram caracterizados com um figurino simples, feito com tecido 

de TNT, cada personagem, a saber, Aristóteles e seu discípulo Filon, Galileu e seu 

discípulo Andrea foram devidamente identificados para que a plateia pudesse 

acompanhar de maneira clara no desenrolar da obra, a passagem e opinião de cada 

um. 

Antes de cada encenação da peça II, foi feita a apresentação por E1, dos 

atores e objetivos do trabalho, enfatizando a perspectiva de trabalhar a Ciência por 

meio da Arte.  

A peça II expõe uma situação de ensino de Ciências em que se apresentam 

conceitos que fazem parte de uma construção milenar, ou seja, foi possível discutir 

que o conhecimento científico não se “revela” num piscar de olhos ou tão pouco é 

um produto acabado, como muitos livros e professores fazem parecer. O 

conhecimento científico é uma “construção sofisticada e gradual da mente humana 

(GATTI, 2005, p.55)”, que exige tempo, ou seja, se constrói historicamente e assim 

deve ser apresentado aos estudantes 

 

A introdução da dimensão histórica pode tornar o conteúdo científico mais 
interessante e compreensível exatamente por trazê - lo para mais perto do universo 
cognitivo não só do aluno, mas também do próprio homem, que, antes de conhecer 
cientificamente, constrói historicamente o que conhece (CASTRO E CARVALHO, 
1992, apud GATTI, 2005, p. 58). 

 
 

  O momento de construção da terceira obra, é considerado como início da 

etapa de generalização da Teoria de Galperin. A obra utilizada na ASPC, foi um 

constructo desenvolvido pelos estudantes, que foram desafiados a elaborar um 

roteiro onde se discutir sobre o movimento de queda dos corpos. A reação dos 

sujeitos no primeiro momento da proposta, externava preocupação pois a 

pesquisadora informou, que a tarefa  deveria ser executada de maneira exclusiva 

pelos estudantes, ou seja, seu papel nesta ação seria reduzido, limitando sua 

interferência a uma demasiada necessidade. Apesar da preocupação que 

demonstraram, não houve recusa na proposta:  

E3 - “a gente vai tentar... né gente? 
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E2 - Se Galileu que era cientista teve tempo de escrever uma peça, por que a 

gente também não tem? ... (risos) 

A principal dificuldade sentida na ação diretiva na construção da terceira obra 

foi de ordem temporal, pois a pesquisa estava tomando mais tempo, do que o 

previsto no planejamento inicial. Já havia iniciado o segundo semestre das aulas nas 

escolas e como estudantes concludentes do EM, a preocupação com os estudos 

para o vestibular foram ficando mais pertinentes entre os sujeitos da pesquisa. Três 

estudantes iniciaram cursos pré vestibular, e outros dois começaram a trabalhar em 

horário oposto ao da escola. 

Para que se pudessem ocorrer os encontros com todos os integrantes do 

grupo, foi feita uma readequação no horário. Definiu-se que apenas aos sábados as 

reuniões poderiam ser realizadas e caso houvesse oportunidade durante a semana. 

A tarefa de construir um roteiro se tornou um grande desafio para os 

estudantes, pois deveriam tratar de dois conceitos específicos relacionados ao 

movimento de queda dos corpos: aceleração e velocidade do MRUV, porém, os 

estudantes não faziam ideia por onde começar. 

A pesquisadora entregou aos alunos, um vídeo intitulado “por que as coisas 

caem”7, como fonte de informação, além disso, tiveram acesso a internet e a livros 

de física para que pesquisassem sobre os conceitos envolvidos no movimento de 

queda.  

Os estudantes levaram três semanas para concluir o texto, intitularam a peça 

como “a queda é livre ... sim senhor”, incluindo em seu roteiro experimentos que 

discutiam sobre o movimento de queda, de uma forma bastante dinâmica, pois 

enquanto as peças I e II, foram encenadas se fazendo um revezamento de atores, a 

terceira peça envolveu a participação de todos, e ainda foi feita a utilização de 

efeitos visuais para demonstrar mais precisamente a relação espaço – tempo e 

velocidade – tempo, no movimento de queda livre de objetos de massas diferentes. 

A partir do roteiro criado pelos sujeitos, foi elaborada a situação problema e 

as problematizações que direcionariam as discussões com os estudantes. No 

quadro 6 tem-se a situação problema da terceira obra, a descrição de alguns trechos 

de discussão e como nos quadros anteriores, mostra os resultados das categorias 

de análises da ASPC para esta obra. 

                                                 
7
 Disponível em < http://www.futura.org.br/videos/ canal futura globo ciência> acesso em 03/02/2012 
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Problema - III Transcrição Categoria 
de análise 

Resultado da 
Análise 

 
 
Galileu 
utilizando-se do 
método 
experimental, 
observou que a 
velocidade de 
uma esfera 
aumenta ao 
longo do tempo, 
ao descer sobre 
um plano 
inclinado. 
 
1 - Qual o tipo de 
movimento  
característico de 
tal afirmação? 
O que se pode 
concluir sobre a 
aceleração de 
uma esfera que 
se move da 
maneira descrita 
acima?  
2 - O que 
aconteceria com 
a velocidade da 
esfera se ao 
invés do 
movimento de 
descida, a esfera 
executasse o 
movimento de 
subida no plano? 
 
3 - Que relação 
existe entre a 
aceleração e o 
ângulo de 
inclinação de um 
plano  
 

E4 – Como assim, tipo de movimento... se é 
uniforme ou variado, ou se é retardado ou 
acelerado, isso aí? 
E 8 - Essa três aí não deu pra entender o que a 
senhora quer não. 
E5 – É.. tipo... se mudar o ângulo, o que vai 
acontecer com a aceleração? 

 
Compreender 
o problema 

O grupo 
consegue 
extrair 
informações 
que os levam a 
compreender o 
objetivo dos 
problemas 

E3 – Professora esse negócio de aceleração é 
mais difícil 
E1- é um pouco mais confuso mesmo... mas 
pela fórmula da aceleração a gente consegue 
saber... vamos fazer no quadro! (pausa) 
 

 
Construir o 
modelo Físico 

 
Estabelecem 
corretamente o 
modelo físico 
que pode levar 
a uma solução 

P – Dá pra demonstrar experimentalmente o 
movimento retardado e acelerado? 
E6 – Ah com certeza ... é só jogar de cima pra 
baixo e de baixo pra cima no plano 
P – E quanto a relação ângulo e aceleração? 
E1 – Não pode ser constante né? 
P – Quem? 
E1 – a aceleração! 
pausa 
E2 – não sei ... por que a velocidade da bola 
aumenta ... eu acho que a aceleração aumenta 
também, mas pra mostrar tem que fazer o 
experimento e calcular. 
E7 – A aceleração não aumenta não...  olha 
aqui no MUV (anotações) a aceleração é 
constante e diferente de zero. 
 

 
Solucionar o 
problema 

 
O grupo propõe 
um tratamento 
experimental e 
o executam. 
Por fim, 
solucionam o 
problema.  

 
P – Então se a aceleração não aumenta, por 
que a velocidade aumenta? 
E5 – Por causa do ângulo que muda, a bola 
desce mais rápido.  
E3 – Deixa ver ... maior ângulo ... maior 
velocidade e aceleração constante. Uhuu 
acertei? (risos) 

 
Interpretar a 
solução 

 
Interpretam a 
solução do 
problema 

Quadro 7 – Transcrições dos debates da situação problema e análises das categorias da ASPC (peça 
3). 
 

 
Para que o roteiro fosse construído, os estudantes realizaram diversas 

atividades de pesquisa em vídeo, livros didáticos, artigos que tratam sobre o 

experimento de plano inclinado e de queda livre e também em sites de estudo da 

web. Em cada atividade desse conjunto, de maneira inevitável, algumas discussões 

eram levantadas principalmente para esclarecimentos por meio de exemplos 
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práticos conceitos relacionados ao movimento acelerado (quando a velocidade 

aumenta no decorrer do tempo), movimento retardado (quando a velocidade diminui 

no decorrer do tempo) e aceleração constante. Embora não fosse trabalhada de 

maneira mais exploratória, a força da gravidade também foi objeto de discussão, 

pois, se fez presente no início do tratamento do assunto de queda livre em todos os 

materiais pesquisados. 

Em cada encontro foi eleito um sujeito para ficar responsável pelas anotações 

do grupo, uma sugestão feita por E2 para não perder informações que pudessem 

ser utilizadas no roteiro da peça a ser construída. Os estudantes recorreram a essas 

anotações para estabelecer algumas ideias para o roteiro, o material serviu como 

espécie de “diário” para o planejamento das ideias do grupo. 

E4 – Anota aí que a gente pode usar um o plano pra mostrar... o que mesmo? 

E2 -  o movimento acelerado...retardado? 

E5 – não sei, mas anota aí se não a gente não lembra? 

 Fazer anotações foi uma ideia útil, pois, auxiliou no reforço de conceitos 

inerentes ao estudo, tanto entre pares como individualmente, uma ação praticada 

independente da participação da pesquisadora. 

 Sem dúvida, a tarefa de pesquisar sobre o assunto favoreceu para 

crescimento dos sujeitos nas discussões, pois, lembravam sempre de algum 

conceito ou exemplo que pudesse estar associados aos problemas. Atitude que 

favoreceu na identificação de informações, que os levou a estabelecer o objetivo dos 

problemas, deixando claro que compreenderam aquilo que lhes foi perguntado. 

Depois de algumas discussões, os estudantes perceberam que há um 

significativo grau de importância na relação espaço e tempo. Para fazer a análise do 

comportamento da velocidade da esfera. 

Os estudantes observaram e mediram o tempo que uma esfera percorreu nos 

espaços de 0 a 0,90m e em seguida de 0 a 1,80m. Esse procedimento foi utilizado 

repetidamente para medir a velocidade e o tempo com que a esfera chegou ao final 

do plano inclinado. A partir dos valores encontrados, dividiram o espaço percorrido 

pelo tempo gasto, chegando à conclusão que a velocidade adquirida pela esfera ao 

longo do percurso variou caracterizando assim um movimento relativamente variado. 

A maior dificuldade apresentada foi na compreensão do conceito de 

aceleração. 
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 É pertinente esclarecer que na Física a aceleração está vinculada às 

variações na velocidade durante certo intervalo de tempo, sejam essas variações 

tanto de uma velocidade menor para uma maior quanto de uma maior para outra 

menor. Os sujeitos trataram o termo aceleração vinculando-o somente ao aumento 

de velocidade, tal concepção foi modificada a partir da realização de observações 

feitas no plano inclinado da relação velocidade e tempo da esfera, em diferentes 

ângulos de inclinação.  

Utilizando-se, da relação a= g.sen θ, e com os dados de tempo e distância, os 

estudantes concluíram que era possível calcular a aceleração da bola, observaram 

ainda que quando o ângulo de inclinação é maior, a aceleração também aumenta. 

Dessa forma, a aceleração é diretamente proporcional ao seno do ângulo de 

inclinação, mantendo-se inalterável durante o percurso. Os estudantes construíram, 

portanto, um modelo físico adequado ao procedimento experimental. 

No cenário da peça II já se havia utilizado um plano inclinado para impulsionar 

um corpo para uma trajetória retilínea, promovendo uma discussão sobre a 

propriedade de inércia de um corpo. Uma questão que poderia ser trabalhada 

apenas de maneira teórica, mas foi feita a opção da demonstração experimental. A 

utilização desse material foi em virtude de discutir ideias galilelianas.  

Uma das conclusões apresentadas de forma experimental pelo grupo, foi em 

relação aos tipos de movimento acelerado e retardado. A observação feita em 

associação com os conceitos pesquisados permitiu aos sujeitos concluírem que, 

durante a descida da esfera há um movimento acelerado – o que implica no 

aumento da velocidade – e durante a subida da esfera um movimento retardado – o 

que implica na diminuição da velocidade, solucionando o problema a partir de um 

tratamento experimental. 

Na análise do resultado foi visto que os estudantes conseguiram estabelecer 

as relações entre o espaço percorrido e o tempo e as diferentes inclinações do 

plano, relações que são derivadas do conceito de movimento uniformemente 

variado. 

O grupo teve acesso a um plano inclinado que foi construído no âmbito da 

peça II. Foi percebido que as medidas de inclinação de ângulo fixada em 72º e seu 

comprimento de 0,92m, eram inadequados para fazer a demonstração do MRUV de 

maneira detalhada. A medida de comprimento foi considerada pequena e o ângulo 
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muito alto, além disso, era uma medida fixa, isso impediria fazer a relação 

velocidade – inclinação, utilizando outros valores.  

Fez-se então, a modificação no comprimento do plano, alterado para 1,80m. 

Também foi incluída a possibilidade de mudança de inclinação do ângulo para três 

níveis diferentes, de 35º, 48º e 64º, valores marcados de forma aleatória no plano, 

pois o cálculo do valor da inclinação foi feito posterior a sua construção.  

Deve-se alertar que o modelo utilizado não seria adequado para fazer a 

demonstração mais sistemática do MRUV tendo em vista que os valores da 

inclinação ficaram fixos. Entende-se que um modelo ideal é de um plano inclinado 

onde esses valores possam ser manipulados de 0º à 90º. 

O trabalho que envolveu a construção do roteiro da peça III foi intenso e 

bastante proveitoso, não pelo produto em si, mas pela oportunidade de envolvimento 

com conceitos, contextos e experimentos que, de maneira única, estabeleceu 

relação com a produção de conhecimentos de forma qualitativa entre os sujeitos.  

Uma dificuldade encontrada no desenvolvimento deste trabalho se deu por 

uma situação atípica vivenciada no ambiente familiar de um dos estudantes. Um 

problema envolvendo seu genitor fez com que sua participação no trabalho ficasse 

comprometida. A situação afetou seu desempenho e acabou por gerar certo “clima” 

no desenvolvimento da pesquisa, pois como o contato entre todos os sujeitos na 

escola era diário, o delicado momento vivido por E5, acabou por sensibilizar seus 

pares.  

Mesmo passando por momentos difíceis com a família, E5 em nenhum 

momento cogitou a ideia de abandonar o trabalho, no entanto, foi sentida sua 

ausência em alguns encontros e também se percebeu uma mudança de 

comportamento do estudante frente a atividade desenvolvida. 

E5 mostrou-se em muitos momentos alheio as discussões e demonstrou 

oscilação de humor. A delicada situação fez com que a pesquisadora reunisse o 

grupo para conversar sobre a questão e, em comum acordo com os demais sujeitos 

(incluindo E5) tomou-se a decisão de reduzir seu papel na peça III. Atitude julgada 

necessária pois já estando na fase final do trabalho, caso ocorresse o fato do 

estudante  não poder se fazer presente às apresentações, um dos pares, assumiria 

as falas de seu personagem. 
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A apresentação da peça “a queda é livre... é sim senhor” também foi 

organizada essencialmente pelos estudantes, como já mencionado, a utilização de 

efeitos visuais, como um retroprojetor para exibir imagens com efeito de câmara 

lenta, e também a utilização de equipamentos eletrônicos como celulares, o foi um 

diferencial nessa apresentação. Os estudantes reproduziram o experimento do plano 

inclinado e da queda de corpos para demonstrar particularidades do movimento 

uniformemente variado, para efeito de produção de cenário, os alunos construíram 

ainda, um relógio d’água e uma luneta feitos com material de baixo custo, ambos 

equipamentos idealizados e construídos por Galileu. 

Como o ambiente da peça se passa em um laboratório, foi suficiente no 

figurino a utilização de jalecos. A obra foi apresentada em dois momentos, o primeiro 

para uma turma da instituição onde os sujeitos estudavam, e o segundo, na XXII 

Feira de Ciências Estadual de Roraima. 

  
 

4.4 PÓS-TESTE 

 
 

Realizada a Atividade de Situação problema em Cinemática, foi feita a 

aplicação de um pós-teste, que inicialmente, analisou as impressões dos estudantes 

sobre o trabalho desenvolvido na ASPC e ainda, os conhecimentos específicos de 

Cinemática após a aplicação da estratégia. 

A negativa dada pelos estudantes para a questão um, sobre se algum dos 

sujeitos da pesquisa já havia estudado física por meio do TC foi unânime: 

As respostas mostram que apesar de algumas pesquisas (ZANECCT, 2006; 

CARVALHO, 2006) na área de ensino de Física e também as orientações 

educacionais, preconizarem por um ensino que diferentes capacidades no estudante 

devam ser exploradas, como o fazer artístico, tal iniciativa no Brasil ainda está muito 

distante dessa realidade. 

 Quando perguntado, sobre os aspectos positivos e negativos para o estudo 

da Atividade de Situação Problema de Cinemática por meio do Teatro Científico, os 

estudantes apontaram como positivo: a interação entre sujeito – sujeito, professor – 

sujeito e teatro – física; a tarefa de resolver problemas experimentais e a motivação 

despertada para as aulas de Física. Como negativo: o tempo de estudo 

(considerado pouco) em cada peça, a falta de conhecimento em teatro e o fato da 
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atividade não ter sido considerada como um instrumento de avaliação na escola 

(com efeito de nota). 

As opiniões dos estudantes apontam a contribuição da ASPC por meio do TC, 

para uma aprendizagem com real significado no ensino de Física, mas também 

expressa, que ainda há um caminho a ser percorrido, para garantir que o objetivo do 

estudo seja alcançado. 

O interesse na terceira questão foi de conhecer as principais dificuldades 

apontadas pelos estudantes em resolver os problemas experimentais propostos. E3 

e E6 apontaram a dificuldade na utilização da linguagem correta dos conceitos 

científicos: “Não foi tão difícil responder o problema, achei difícil encontrar as 

palavras certas, para dizer o que estava acontecendo” (E3). A resposta dada revela 

a dificuldade do estudante no uso da linguagem científica, que na opinião de Pereira 

(2000) é uma linguagem contextual que deve ser aprendida, sem minimizar a 

importância das concepções cotidianas dos alunos, mas que, no entanto, ele precisa 

aprender a conviver com ambas as interpretações. 

Em outras três respostas dadas pelos estudantes (E3, E7, E8), as 

dificuldades foram associadas com a falta de habilidade em responder as perguntas, 

somente manipulando o experimento: “minha dificuldade foi de “pensar” em uma 

resposta só fazendo o experimento”, o que se leva a avaliar que nossos estudantes 

não estão acostumados aos desafios, a pensar independentemente. Rosa e Rosa 

(2007) adverte que: 

 
 

a educação escolar pode e deve estar centrada é vinculada à 
construção de mecanismos que favoreçam ao  estudante 
experimentar e desenvolver o pensamento. Este pode ser 
considerado como elemento fundamental para a emancipação dos 
indivíduos e um dos propósitos a que o processo ensino- 
aprendizagem deve dar prioridade, buscando um a forma verdadeira 
e correta de pensar (ROSA; ROSA, 2007, p. 4) 

 

 

A tabela 7 apresenta os conceitos dados aos sujeitos de forma individual em 

acordo com objetivos apresentados na mesma. 
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Tabela 7 – Conceitos atribuídos aos sujeitos no pós-teste 

Sujeito Conceitos atribuídos por sujeito no Pós Teste 

  01 02 03 04 05 06 07 

E1  B MB B B B O B 

E2  O O MB B B O O 

E3  B MB B MB R MB MB 

E4  MB MB R MB B MB B 

E5  B B B B R MB R 

E6  MB B MB B B MB B 

E7  MB B B B B O B 

E8  B MB B MB B O B 

 Fonte: Própria 

OBS: I - Insuficiente; R – Regular; B – Bom; MB – Muito Bom; O - Ótimo  
NOTA: o objetivo das categorias analisadas é o mesmo utilizado na tabela 1: 
01 – Compreende Informações; 
02 – Constrói o Modelo Físico; 
03 – Faz Análise Gráfica; 
04 – Discrimina Posição e Velocidade; 
05 – Discrimina Velocidade e Aceleração; 
06 – Identifica um Sistema de Referência; 
07 - Resolve Problemas. 

 

 

Na categoria de compreender as informações do problema, se observou que 

os estudantes conseguiram extrair as informações sem grandes dificuldades de 

interpretação, uma ação que contribuiu para que identificassem os objetivos em 

cada uma das questões.  

As respostas dadas a questão nove-a, onde se pediu que os estudantes 

fizessem uma análise se a velocidade inicial de um objeto tem a ver com o valor da 

sua aceleração em um movimento de queda, mostrou que os sujeitos 

compreenderam que em um movimento desse tipo, a aceleração independe da 

velocidade inicial, essa compreensão pode estar relacionada às pesquisas 

desenvolvidas para a construção da peça III, pois, foi o conceito de aceleração um 

dos mais discutido. 

Os sujeitos concluíram sem necessidade de sistematização matemática, que 

o movimento de queda livre é acelerado, ou seja, tem aceleração constante, e por 

isso, independente do que causa o movimento (uma queda ou lançamento), o valor 

da aceleração não muda.  
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 Para analisar se os sujeitos conseguiram fazer a representação do modelo 

físico, a questão nove-b foi tomada como parâmetro. Nessa questão, se pediu que 

os sujeitos calculassem a velocidade com que uma pedra lançada de 1,5m de altura 

chega ao solo. Foi observado que entre três dos sujeitos (E5, E6, A7 e A8), 

obtiveram êxito para organizar os dados, realizaram a análise física da questão, mas 

não lembraram como fariam a sistematização matemática desses dados e por isso 

obtiveram conceito B. Outros quatro estudantes (E1, E3, E4, E7), além da 

organização dos dados fizeram uma correta aplicação utilizando a equação de 

Torricelli ( savV  20
22 ) sendo lhes atribuído o conceito MB. O sujeito E2 recebeu 

conceito O, tendo vista ter mediado todo o processo de discussão envolvendo as 

questões nove-a e nove-b. 

 O resultado da categoria de análise gráfica do pós teste, revelou que os sujeitos 

não apresentaram dúvidas para responder a questão cinco, que pedia a melhor 

interpretação gráfica de um objeto em movimento. Os estudantes fizeram a 

associação correta da relação posição – tempo com velocidade, apontando a 

resposta correta sem dificuldades.  

 O mesmo não se observou na questão oito, que pergunta sobre Qual(is) gráfico 

representa(m) um movimento com aceleração constante diferente de zero. Notou-se 

que os sujeitos fazeram uma confusão na análise, deixando parecer que 

“esqueceram” que no MRUV, tanto a posição quanto a velocidade do ponto material 

variam com o tempo e que como o movimento ocorre com aceleração constante a, a 

velocidade v depende de forma linear do tempo. Apenas E2 e E6, revelam 

compreensão entre as questões, o desempenho de E5 foi considerado insuficiente – 

I, os demais sujeitos (E1, E2, E7, E8) oscilaram em suas respostas, e receberam 

conceito B. Mesmo diante desse fato, pela apresentação do exposto, considera-se 

que de um modo geral os sujeitos conseguiram fazer a análise gráfica das questões. 

 Na questão seis, foi solicitado que os estudantes analisassem a associação 

dos termos rapidez e velocidade a uma situação problema, e na questão dez-b, foi 

solicitado que os sujeitos de maneira experimental verificassem se havia ou não 

variação na velocidade, entre a primeira e a segunda metade de um plano inclinado, 

percorrido por um objeto. Tais questões foram utilizadas para identificar se os 

estudantes discriminavam posição e velocidade, os resultados mostraram que o 

entendimento (todos os sujeitos) de que maior ou menor “rapidez”, vem da 
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associação entre essas duas grandezas. No entanto, quando visto de maneira 

experimental, ficou explícito que alguns dos sujeitos (E1, E2, E5, E6, E7)  

apresentaram dificuldades de interpretação conceitual. Um momento em que se 

pode avaliar quão importante é que o estudante aprenda a interpretar corretamente 

as relações entre o deslocamento (∆s) e o intervalo de tempo (∆t). Uma alternativa 

pode estar em discutir o conceito de rapidez antes do conceito de velocidade, 

explorando de forma analítica a relação existente entre ∆s e ∆v. 

A categoria utilizada para avaliar se os sujeitos discriminavam velocidade e 

aceleração, foi utilizada na questão sete onde solicitou-se que os estudantes 

identificassem estar correto ou não as assertivas relacionadas a dois corpos de 

massas diferentes, que caem simultaneamente de uma mesma altura. Não foi difícil 

identificar que ainda persistiam nos sujeitos (E3, E5) um entendimento físico confuso 

quanto ao conceito de aceleração, quando o termo fazia parte dos enunciados os 

sujeitos demonstravam certos desequilíbrios de raciocínio fazendo confusão 

conceitual entre aceleração e velocidade, apresentaram, portanto, oscilações em 

seus padrões de pensamento, ora acertando, ora errando questões relativamente 

parecidas, como é o caso das questões cinco (onde se pediu a representação 

gráfica posição X tempo) e da questão oito (que solicitou a representação do 

movimento com aceleração constante). 

Para essa categoria, avaliou-se que em linhas gerais, a maioria dos 

estudantes (E1, E2, E4, E6, E7, E8) revelou ter um bom conhecimento do conceito 

de velocidade, fato que se entende oferecer um valoroso suporte para o 

entendimento do conceito de aceleração.  

 Para verificar se o estudante fazia domínio do sistema de referência, utilizou-

se a questão quatro onde se pergunto como o estudante descreve o movimento de 

dois competidores de corrida, e, a questão seis (a de João e Maria). As dúvidas para 

essa categoria foram minimizadas em relação ao pré teste. As respostas apontaram 

para um ótimo entendimento dos conceitos de referencial, trajetória e deslocamento.  

 As questões nove e dez foram tomadas como parâmetro para identificar se o 

sujeito pesquisado resolviam problemas experimentais. Essas questões 

diferenciaram-se das anteriores, tendo em vista que, seus questionamentos foram 

planejados para que suas soluções fossem encontradas por meio de atividades 
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experimentos, oferecendo a possibilidade para se trabalhadas de maneira coletiva, 

como assim foi feito.  

A situação problema da questão nove tratou sobre queda livre e na questão 

10 foi apresentada a situação em que dois objetos percorrem um plano inclinado, no 

qual se pediu que os estudantes a) analisassem o tempo de queda dos objetos, b) a 

velocidade dos objetos na primeira e na segunda metade do espaço percorrido no 

plano e; c) o tipo de movimento.  

 Não houve dúvidas por parte dos sujeitos, quanto ao que estavam investigando, 

Assim, o papel da pesquisadora na atividade experimental se limitou ao 

direcionamento da mesma. Quando um dos sujeitos necessitava de algum 

esclarecimento ou informação, uma discussão iniciava-se entre seus pares. 

 Na questão nove-a, o sujeito E5, não conseguiu acompanhar o raciocínio do 

grupo e discordou com a conclusão final de que em ambas as situações do 

problema, (a pedra ser arremessada ou ter caído) o valor da aceleração era o 

mesmo. Nesse caso, o estudante retratou claramente que não conseguiu discriminar 

velocidade e aceleração. 

 Para a apresentação dos demais resultados da situação problema da questão 

nove, a discussão entre os sujeitos ocorreu sem grandes desacordos, e 

conseguiram chegar a sua solução teórica, antes mesmo da descrição matemática, 

dessa forma, observa-se que a compreensão conceitual foi bem sucedida. 

 A questão dez foi que provocou maior desacordo de ideias entre o grupo, pois, 

envolveu medições de espaço, tempo de queda de objetos e o cálculo de inclinação 

de ângulos, esse último foi o que mais exaltou seus ânimos. A situação exigiu a 

intervenção da pesquisadora para fazer esclarecimentos sobre cálculo de ângulos 

utilizando-se das relações métricas, depois das orientações, os estudantes 

concluíram a atividade. 

Mesmo com a inquietação de E5 durante o processo de resolução da questão 

nove-a e nove-b, na análise geral da categoria, considerou-se que os estudantes 

apresentaram fortes indícios de que possuem habilidades de resolução de 

problemas em Cinemática utilizando-se de experimentos. 

A tabela 8, de forma comparativa, mostra a evolução no geral, dos conceitos 

atribuídos aos sujeitos, de acordo com objetivos (Compreende Informações; 

Constrói o Modelo Físico; Faz Análise Gráfica; Discrimina Posição e Velocidade;  
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Discrimina Velocidade e Aceleração; Identifica um Sistema de Referência; Resolve 

Problemas) avaliados nos dois testes: o inicial e o final.  

 
 
Tabela 8 - Comparação entre conceitos atribuídos no pré-teste e no pós-Teste  

 
Sujeitos 

Conceitos atribuídos por objetivo 
Pré-Teste 

 Conceitos atribuídos por objetivo 
                   Pós-Teste 

 01 02 03 04 05 06 07 01 02 03 04 05 06 07 

E1  B R R I I B R B MB B I B O B 

E2  B B MB B B MB O O O MB B B O O 

E3  R I R R R B I B B B MB R MB MB 

E4  R R R R I B I MB B R MB B MB B 

E5  B I R R R MB R B I B B R MB R 

E6  B B R B R B I MB B MB B B MB B 

E7  R I R R R B I MB I B B B O B 

E8  B R I I I B I B R B MB B O B 

Fonte: Própria 

 
 

 Observa-se uma significativa melhora na atribuição de conceitos na 

maioria dos objetivos do estudo da ASPC o fato, no entanto, não é uma realidade 

em 100% dos sujeitos. A tabela acima mostrou, que E3 e E5, não avançaram tão 

significativamente para atingir o objetivo cinco no pós-teste, embora com relação ao 

teste inicial tenha sido percebida uma melhora considerável. É fato que para que a 

aprendizagem em si quanto a discriminação de velocidade e aceleração nestes 

estudantes venha alcançar um significado mais real, algumas “pedrinhas” ainda 

precisam ser retiradas do caminho. 

Os sujeitos E3, E4 e E7 evidenciaram no teste inicial que, principalmente para 

atingir os objetivos dois, cinco e sete, uma atividade de estudo para aumentar o nível 

de conhecimento era necessária. Depois de aplicada a ASPC e tendo os estudantes 

executado a atividade, retrata-se no pós-teste que houve avanço desses sujeitos 

nessa categoria. 

Feito alguns esclarecimentos quanto ao rendimento dos sujeitos pesquisados, 

no qual se demonstrou avanços e entraves, apresenta-se na tabela 9 para efeito de  

visão geral, o quantitativo de conceitos atribuídos de acordo com os objetivos 

analisados no pré-teste e no pós-teste. 
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Tabela 9 – Número de conceitos atribuídos no pré-teste e pós-teste 

 
Objetivo 

Nº de conceitos atribuídos 
Pré-Teste 

Nº de conceitos atribuídos 
            Pós -Teste 

 I R B MB O I R B MB O 

01  - 03 05 - -  - - 04 03 01 

02  03 03 02 - -  - - 03 04 01 

03  01 06 - 01 -  - 01 05 02 - 

04  02 04 02 - -  - - 05 03 - 

      05  03 04 01 - - - 02 06 - - 

06  - - 06 02 - - - - 04 04 

07  05 02 - - 01 - 01 01 05 01 

TOTAL  14 22 16 03 01 - 04 27 14 07 

           Fonte: Própria 

 

Pelo panorama apresentado na tabela acima, é possível verificar que em 

todas as categorias, houve uma significativa evolução nos conceitos atribuídos em 

relação aos objetivos avaliados após a aplicação da ASPC.  

Em cada nova tarefa executada na ASPC, um novo estímulo à motivação era 

trabalhado, pois a teoria utilizada como referência para o desenvolvimento do 

trabalho já alertara sobre a necessidade de trabalhar com estudantes motivados. E 

não somente por isso, mas também para proporcionar um ensino humanizado em 

sintonia com a arte, é que se incluiu como estratégia motivacional o Teatro Científico 

nesse processo. Vincular o ensino de Física ao TC foi sem dúvida um desafio 

vencido não apenas pelos sujeitos que executaram a ação, mas, também para quem 

a direcionou. 

Sabe-se que quando se faz a análise de um teste de múltipla escolha, apenas 

ver um X marcado em uma resposta a uma questão é uma coisa, identificar o 

porque tal opção foi escolhida, é outra coisa, podendo inclusive causar impressões 

equivocadas sobre a aprendizagem do aluno (CORDEIRO, 2003). Dessa forma, na 

análise dos questionários aplicados no âmbito dessa pesquisa, se considerou de 

extrema importância, as ações desenvolvidas na etapa verbal da Teoria da 

Formação por Etapas das Ações Mentais no processo de aplicação da ASPC. 

A etapa verbal possibilitou identificar de forma mais precisa, se estava 

havendo entendimento ou não por parte do estudante, naquilo que ele estava 

fazendo, por isso, nas situações problematizadas, o estímulo para que os 
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estudantes explicitassem verbalmente suas conclusões foi estrategicamente 

observado e analisado. 

A apresentação dos resultados permite considerar que mesmo depois de 

realizado os experimentos e as discussões de situações problemas, a construção de 

roteiros envolvendo conceitos de Cinemática e as apresentações das peças, alguns 

dos estudantes em diferentes momentos apresentaram dificuldades para distinguir 

as grandezas envolvidas, por exemplo, não muito raramente faziam uso do termo 

aceleração e velocidade sem muita clareza em seus significados, de forma que “é 

uma ilusão pensar que algumas aulas de ciências bem dadas pode levar a uma 

mudança conceitual, no sentido de abandono definitivo dos significados alternativos 

e adoção de significados científicos (MOREIRA, 1999, p. 175),  

 No processo de ensino as dificuldades enfrentadas pelos estudantes não são 

superadas de maneira rápida, para que o estudante chegue a etapa de 

generalização proposta na Teoria da Formação por Etapas das Ações Mentais, por 

isso, faz-se necessário percorrer um caminho longo, lento e progressivo. O professor 

como mediador do processo deve estar atento em como direcionar no processo de 

ensino que oriente seu aluno e o ajude a superar tais dificuldades. Foi este fator 

(tempo) que impediu nesta pesquisa, a realização realizar de forma eficiente do 

desenvolvimento da etapa de generalização. 
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 ALGUMAS CONCLUSÕES 

 

Nossas conclusões foram tomadas a partir de um conjunto de instrumentos, 

que fazem referência não apenas a um momento específico da pesquisa, mas no 

conjunto das ações desenvolvidas meio ao processo. Nesse trabalho, o principal 

objetivo foi de responder se 1- Poderia uma Prática Pedagógica no Ensino de Física 

promover aprendizagem em Cinemática utilizando-se da Atividade de Situações 

Problema por meio do Teatro?; e 2) sendo possível, como a ação do professor pode 

direcionar a organização de ações em tal proposta.  

Para responder a essas questões e considerando os limites formativos da 

aplicação de novas metodologias para o ensino de Ciências de um modo geral e de 

forma singular no Ensino de Física, procuramos elaborar uma pesquisa pautada no 

princípio da interação entre Ciência e a Arte, assim, para desenvolver esse estudo, 

fez-se necessário: Determinar os fatores que favorecem e os que dificultam a 

interação entre o Teatro e a Atividade de Resolver Situações Problema de 

Cinemática; Estruturar um plano de ação direcionado pela Teoria de Formação por 

Etapas das Ações Mentais para a formação da habilidade de Resolver Problemas 

experimentais de Cinemática; Organizar o planejamento de uma Base Orientadora 

da Ação na Atividade de Situação Problema em Cinemática; Analisar o desempenho 

de estudantes em atuação no Teatro Científico na Atividade de Situação Problema 

em Cinemática; 

Ao procurarmos os fatores que favorecem e os que dificultam a interação 

entre o Teatro e a Atividade de Resolver Situações Problema de Cinemática, vimos 

a partir de discussões teóricas que por muito tempo sustentou-se a ideia de que 

razão e emoção, Ciência e Arte são conceitos que andam na contra mão. No 

entanto, são fortes as justificativas que apontam que o enlace entre Ciência e Arte 

constitui uma ótima parceria para a aprendizagem escolar, ou seja, o paradigma que 

defende a distinção entre conceitos científicos e aqueles tratados no campo da arte, 

já sofreu ruptura.  

Mesmo diante de um tímido contexto, encontramos práticas pedagógicas que 

tem mostrado que essa é uma interação possível, e não somente dentro de 

instituições escolares, mas, também no cenário artístico (como a companhia Arte e 

Ciência no palco), que acreditam na força dessa interação e contribui para que 
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disciplinas como a Química, a Biologia e a Física sejam trabalhadas com 

racionalidade, criatividade e sensibilidade.  

 Para alicerçar a estrutura e aplicação do plano para a formação da 

habilidade de Resolver Problemas experimentais de Cinemática no âmbito do teatro 

científico, optou-se pela Teoria da Formação por Etapas das Ações Mentais, por P. 

Y. Galperin. Tal escolha possibilitou a realização de uma pesquisa, por meio de um 

fazer pedagógico que considerou os aspectos psicológicos e sociais dos estudantes 

e levou em conta não somente o fazer desse sujeito, mas ainda a efetividade na 

orientação dada a esse fazer. Um aspecto entendido como parte de um ensino 

humanizado, que se importa com as emoções dos estudantes envolvidos na 

pesquisa durante o processo de aprendizagem. 

Uma significativa contribuição da teoria de Galperin nesse estudo foi na 

orientação da construção da Base Orientadora Ação - BOA, que como o próprio 

nome sugere, determinou o planejamento da direção do processo de ensino para a 

aplicação da estratégia de Atividade de Situação Problema em Cinemática – ASPC. 

Foram construídas três bases orientadoras, cada uma com características 

específicas para as problemáticas levantadas em cada momento trabalhado.   

Conceitos de distância percorrida, deslocamento, velocidade, trajetória, 

aceleração, tempo e referencial constituem o arcabouço conceitual necessário para 

a descrição cinemática do movimento de corpos. E foram trabalhados de maneira 

singular neste trabalho, por meio das orientações da BOA, inserindo o tratamento 

experimental no contexto das situações problemas.  

A tarefa que envolveu a manipulação dos experimentos pelos estudantes, 

ocorreu como já dito, tendo como referências as orientações da BOA. Essa parte do 

trabalho compôs a etapa material de execução das ações nas tarefas de estudo, 

compreende a manipulação física dos objetos e propiciou aos sujeitos envolvidos o 

uso na forma materializada do objeto de estudo. 

O período de ensaios das peças de teatro, considerado como principal 

momento da investigação do trabalho, no qual, efetivamente foi feita a aplicação da 

estratégia de ensino da ASPC, deu abertura para os estudantes problematizarem, 

experimentarem, questionarem, discutirem e produzirem textos sobre o conteúdo de 

Cinemática, contemplando a segundo etapa da parte executiva da tarefa de estudos 

- a ação verbal.  
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Na forma como trabalhado, o fazer teatral não objetivou a ação de “decorar 

um texto” para encenar, foi mais além, estimulou ideias e permitiu que os estudantes 

externalizassem seus pensamentos por meio de diferentes tipos de linguagem 

(corporal, verbal, escrita). 

Apesar da pouca visão técnica, epistemológica e ontológica por parte da 

pesquisadora para o encaminhamento do fazer teatral, o resultado “representado” 

nas três peças trabalhadas não deixou dúvidas de que o teatro é uma ferramenta de 

significativo potencial didático no ensino de Ciências. No caso desta pesquisa se 

transformou em um rico espaço de aprendizagem de conceitos científicos, e não 

apenas para entretenimento como julgam alguns professores.  

Outro aspecto a se considerar, foi o comportamento dos sujeitos frente a 

atividade durante a pesquisa, avalia-se que esses sujeitos reconheceram a 

importância na execução das tarefas propostas, afinal, ao representar temas 

científicos, assumiram também, uma responsabilidade ética para transmitir essas 

informações, ou seja, há a preocupação em representar aquilo que faz parte da 

história e da evolução da ciência de forma responsável e pertinente. Cabe ressaltar 

que a habilidade de resolver problemas está acompanhada de processos cognitivos. 

Esses processos exigem a atenção voluntária e consciente, a assimilação real do 

sistema de ações que satisfaz tal assimilação, assim como do conhecimento ao qual 

está ela associada. 

Na teoria de Galperin, considera-se que a generalização teórica acontece 

quando através da apropriação das orientações, criam-se as condições para que o 

indivíduo tome as decisões correlacionadas à execução da tarefa que deve ser 

desenvolvida. Verifica-se que o texto produzido pelos estudantes comunicou mesmo 

que por meio de uma produção ficcional, aquilo que eles pensavam (estudaram) 

sobre Cinemática e ainda sobre como fariam para escrever um roteiro que 

chamasse a atenção de uma plateia. Esses indivíduos foram buscar conhecimentos 

nas atividades anteriores (peça um e dois), não se limitando as explicações da 

pesquisadora. É claro que se há de reconhecer os limites na autoria dos estudantes, 

pois a obra tinha que retratar um pensamento científico, mas, ao final do processo é 

possível identificar em sua produção, fortes indícios de que este foi o momento onde 

se iniciou a etapa de generalização de conceitos. 
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Diante de tais conclusões identifica-se, pois, que há uma estreita relação 

entre o desenvolvimento cognitivo do estudante e o tipo de ensino que ele recebe. E 

é dependendo do tipo de ensino que recebe que os níveis das mudanças 

qualitativas se efetivarão (ou não) no processo de desenvolvimento das formas de 

conduta superiores próprias do ser humano. 

Este estudo, enquanto investigação experimental apresentou algumas 

necessidades que merecem atenção como: 1 - a falta de orientação de um 

profissional com entendimento no campo teatral, para dar suporte ao trabalho;  2 - o 

tempo de desenvolvimento do trabalho envolveu dois aspectos particulares: a) no 

âmbito das aulas de Física, o tempo destinado à disciplina no Ensino Médio, não 

favorece no desenvolvimento desse tipo de atividade e dificulta de forma pertinente 

sua realização; b) O cumprimento das etapas de generalização e automatização 

contempladas na teoria de Galperin, exige um tempo maior de execução do que o 

dedicado neste estudo, pois são etapas onde se avaliam os saltos qualitativos do 

desenvolvimento do estudante, não permitindo ser avaliado de forma imediata. 

 Apesar de todos os limites – teóricos e materiais - que cercou a prática 

da pesquisa, se observou que os sujeitos analisados alcançaram um nível de 

conhecimento bem significativo, o que permite a conclusão de ser possível incluir a 

ASPC no teatro científico como estratégia de ensino de conceitos de Cinemática, 

sendo necessário, porém, que se realize uma atividade de ensino direcionado, 

sintonizado com os objetivos do ensino, e sem dúvida uma alternativa de 

encaminhamento de trabalho pode ser encontrado nas orientações da Teoria da 

Formação por Etapas das Ações Mentais.  
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CONSIDERAÇOES FINAIS  

 

 

Na atividade de investigação desenvolvida nesta pesquisa em se tratando de 

dificuldades, vimos que uma das maiores, por parte da pesquisadora foi de gerenciar 

os sentimentos em relação ao trabalho. Pois em muitos momentos a emoção de 

educadora quis se sobressair a razão de pesquisadora. Talvez por que como 

pesquisadora iniciante, não se conhecia o universo de possibilidades de 

enriquecimento da práxis pedagógica dentro da ótica científica, que contradiz as 

mazelas vivenciadas no dia a dia em sala de aula, revelada pela separação que se 

faz entre disciplinas consideradas não afins como no caso de Física e Arte teatral.  

A dicotomia entre Ciência e Arte, embora não caiba dentro das orientações 

educacionais vigente no Brasil, infelizmente, é um modelo que prepondera em meio 

a educação. Uma realidade que se configura como um desafio, para estabelecer a 

interação entre uma e outra, mas que pelo exposto nesta pesquisa não é uma 

impossibilidade. 

No âmbito da pesquisa, fez-se um trabalho aliando estratégias de ensino de 

resolução de problemas e experimentações ao fazer artístico, desencadeadas por 

meio de uma atividade orientada de ensino e mostrou que os desafios no ensino de 

Física, embora não sejam fáceis, podem ser minimizados.  

A finalização desse trabalho culminou na construção de um material 

instrucional para ser utilizado por professores, no exercício de sua prática docente, 

com a oportunidade de inserir no contexto do ensino de Física, atividades que levem 

o estudante a observar, refletir, discutir e construir seu conhecimento.  

No produto deste trabalho encontra-se a Base Orientadora da Ação para o 

desenvolvimento da Atividade de Situações Problemas em Cinemática por meio do 

Teatro Científico, bem como seu respectivo desenvolvimento, contém três roteiros 

de teatro para contextualização de situações problema em Cinemática, sugestões de 

problematizações  e  de experimentos. Entende que dessa forma, se contribui para 

orientação de uma aprendizagem em potencial. 

 Deve-se, no entanto considerar para termos de reflexão, de que não adianta 

apenas ter acesso a uma Base Orientadora da Ação, mas, o professor precisa saber 

direcionar a atividade e o estudante deve estar motivado para executar as tarefa. 
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Ficou-nos evidente que a Atividade de Situação Problema em Cinemática é 

uma ferramenta com potencial de estimular uma aprendizagem com qualidade, mas 

é claro, seria desejável e até necessário, um estudo mais vasto e controlado sobre o 

impacto do Teatro Científico no Ensino de Física. Como possibilidade de ampliação 

desse estudo, deixamos a reflexão de algumas indagações: Com que intensidade se 

proporciona aprendizagem de Ciências em uma plateia de Teatro Científico? Como 

avaliar os saltos mentais em estudantes que atuam ou que assistem uma obra 

teatral a situações problemas? Além disso, planeja-se ampliar a base orientadora da 

ASPC para um trabalho mais amplo dentro dos conteúdos de Física, apresenta 

flexibilidade de adequação para tratamento em qualquer conteúdo de Física. 

 Enfim, acredita-se que tal estratégia possa ser melhor explorada, por isso, 

esperamos contribuir para ampliar tal perspectiva e levantar possibilidades para 

melhoria do ensino de Ciências como um todo.  

Acrescentamos que nossa proposta precisa ser submetida a avaliação de 

outros professores para ser aprimorada. A forma como seriam avaliados os alunos 

depois deste tipo de trabalho ainda nos parece representar um desafio, haja visto 

que entendemos que como pesquisadores, nosso papel é promover a discussão 

para além do que parece possível, mesmo sem ter a obrigação de sempre acertar. 

Por fim, expressamos publicamente o prazer que desfrutamos na realização 

deste trabalho, na companhia de estudantes tão leais, fazendo brilhar não apenas os 

olhos de uma pesquisadora que também é uma educadora.  

Acreditamos que as mudanças no ensino são possíveis e necessárias e o 

horizonte apresentado, configura-se como promissor. É nossa a responsabilidade de 

aventurar-se por este caminho de pedreiras, quebrar as paredes que se formarem, 

com braveza e incertezas, mas que com certeza, é um caminho repleto de 

satisfação. 

 



115 

 

 

  

REFERÊNCIAS  

 

AUSUBEL, D. P. ; Aquisição e Retenção de Conhecimentos: Uma perspectiva 
Cognitiva, 1ª ed. Lisboa: Paralelo. LTDA, 2003 
 
ARCOVERDE, S. L. M.; A importância do teatro na formação da criança. PUC- 
PR, 2008. Disponível em: 
<http://www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/pdf/629_639.pdf> acesso 
em: 13 jul. 2012 
 
BARBACCI, S.; Science and Theatre: A Multifaceted Relationship between 
Pedagogical Purpose and Artistic Expression. 2005. Disponível em: 
<www.pantaneto.co.uk/issue19/barbacci.htm> acesso em 07 set. 2012 
 
BASSAN, L. H.; Teoria da Formação das Ações Mentais por Etapas, de P. 
Galperin, e o Processo de Humanização.  2012. 113f. Tese (Doutorado em 
Educação) Faculdade de Filosofia e Ciências da Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho, campus de Marília – UNESP, 2012.  

 

BATISTA, M. C.; FUSINATO, P. A; BLINI, R. B. Reflexões sobre a importância da 
experimentação no ensino de Física. Acta Scientiarum. Human and Social 
Sciences Maringá, v. 31, n. 1, p. 43-49, 2009 
 
BOGDAN, R.; BIKLEN, S.; Investigação Qualitativa em Educação: Uma 
Introdução a Teoria e aos Métodos. Coleção Ciências da Educação, Portugal: 
Porto Editora, 2010. 

 

BORGES, O.; Formação Inicial dos Professores de Física: Formar Mais! Formar 
Melhor! Revista Brasileira de Ensino de Física. São Paulo, v. 28, n. 2, p. 136-142, 
2006. 
 
BRASIL. PCN+ Ensino Médio: Orientações Educacionais Complementares aos 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Ciências da Natureza, Matemática e suas 
Tecnologias. Brasília: Ministério da Educação e Cultura, SEMTEC, 2002. 
 
______, Paramêtros Curriculares Nacionais (Ensino Médio). Parte III – Ciências 
da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília, Ministério da Educação e 
Cultura. SEMTEC, 1998. 
 
CARDORNA, T. S., KARTZ, E.; ARAUJO-JORGE, T. C.; Oficinas de Teatro 
Científico.  In Tânia Araújo-Jorge (org.). Ciência e Arte – Encontros e Sintonias. 
1ª ed. Rio de Janeiro: Senac- Rio, 2004. p. 126-136. 
 
CARVALHO, S. H. M. Uma Viagem pela Física e Astronomia através do Teatro e da 
Dança. Física na Escola. São Paulo, v. 7, n. 1, p. 11-16, 2006. 
 
CAVASSIN, J.; Contribuição dos Sete Saberes para a Prática Pedagógica do 
Teatro Educador do Futuro. 2006. 136f. Dissertação (Mestrado em Educação) 
Pontífica Universidade Católica do Paraná – PUC, 2006.  

http://www.pantaneto.co.uk/issue19/barbacci.htm


116 

 

 

  

 
CELVA, C.; BOUGARD, M.. Atelier de Théâtre Scientifique de l’Athénée 
Provincial de la Louvière. 2006. Disponível em 
<http://www.laicite-lalouviere.be/pdf/theascience.pdf> acesso em: 05 dez. 2012. 
 
COMTE, C.; É possível apresentar uma definição de Referencial Físico com Base na 
noção de Invariância? Revista USP. São Paulo, n. 25, 1995. p. 185 – 203. 
Disponível em <http://revistas.usp.br/discurso/article/view/37999> acesso em: 12 jan. 
2013.  
 
COSTA, S. S.; Modelos Mentais e Resolução de Problemas em Física. 2005, 
348p, Tese (Doutorado em Ensino de Física). Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul- UFRS, Porto Alegre, 2005. 
 
CORDEIRO, L. F.; É significativa a aprendizagem escolar do conceito físico de 
aceleração no primeiro ano do ensino médio? 2003. 212f. Dissertação (Mestrado 
em Educação) . Universidade Federal do Paraná UFPR, 2003. 
 
CLEMENT, L.; TERRAZAN, A.; Atividades Didáticas de Resolução de Problemas e o 
Ensino de Conteúdos Procedimentais. Revista Electrónica de Investigación en 
Educación en Ciencias. v. 6, n. 1, Julho, 2011. Disponível em:  
<http://www.scielo.org.ar/pdf/reiec/v6n1/v6n1a08.pdf> acesso em: 15 dez. 2012 
 
DJERASSI, C., “Science and Theatre”. Interdisciplinary Science Reviews, Vol. 27, 
n. 3, p. 193-201, 2002. 
 
DELIZOICOV, D.; Pesquisa em Ensino de Ciências como Ciências humanas 
aplicadas. Caderno Brasileiro de Ensino de Física, Florianópolis, v. 19, n. 1, 2004.  
 
DENARDI, O Ensino de Artes nas Escolas e sua Função na Sociedade 
Contemporânea, Grupo opet artigos e publicação.  Disponível em:  
<http://www.opet.com.br/artigos/pdfpgartigos/O_ENSINO_DA_ARTE_NAS_ESCOLA
S_E_SUA_FUN%C3%87%C3%83O_NA_SOCIEDADE_CONTEMPOR%C3%82NE
A.pdf> acesso em: 15 jan. 2014 
 
DIOGO, R. C.; GOBARA, S. T.; Educação e ensino de Ciências Naturais/Física no 
Brasil: do Brasil Colônia à Era Vargas.  Revista. Brasileira de  Estudos 
pedagógicos. Brasília, v. 89, n. 222, p. 365-383, maio/ago. 2008. 
Disponível em: <http://rbep.inep.gov.br/index.php/RBEP/article/viewFile/1293/1141> 
Acesso em 20 set. 2013. 
 
DUARTE, N.; A teoria da atividade como uma abordagem para a pesquisa em 
educação. Revista Perspectiva – Periódicos. Florianópolis – SC, v. 21, n. 2, 2003,  
 
DUARTE, R.; A Construção da Musicalidade do Professor da Educação Infantil: 
Um Estudo em Roraima. 211f. Tese (Doutorado em Educação). Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul – UFRS. 2010. 
 
EINSTEIN, A.; Como vejo o mundo / Albert Einstein- 1879 tradução de H. P. de 
Andrade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1981.  

http://www.laicite-lalouviere.be/pdf/theascience.pdf


117 

 

 

  

 
FERNANDES, S. Um Estudo Sobre a Consistência de Modelos Mentais Sobre 
Mecânica de Estudantes de Ensino Médio, 2011, 212f.Tese (Doutorado em 
Educação). Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, 2011.  
 

FIOLHAIS, C.; Física e Poesia. Gazeta de Física. Lisboa, n. 26, Fasc. 1. p. 44‐45. 
Portugal, 2003. 
 
GANGOSO, Z.; Investigaciones en Resolución de Problemas en Ciências. Revista 
Investigações em Ensino de Ciências – V4(1) 1999 pp. 7-50, 

 
GAZZANIGA, M. S.; HEARTHERTON, T. F. Ciência Psicológica: Mente, Cérebro 
e Comportamento. 2ª Ed. Porto Alegre: Artmed; 2005. 

 

GATTI, Sandra Regina Teodoro. Análise de uma ação didática centrada na 
utilização da história da Ciência: uma contribuição para a Formação Inicial do 
Docente de Física. 2005. 329f. Tese (Doutorado em Educação) - Faculdade de 
Educação, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005. 
 
GHEDIN, E.; FRANCO, M.A.S.;  Questões de Método na Construção Pesquisa 
em Educação. 2ª ed., São Paulo: Cortez, 2011.  
 
GIL, A. C.; Como Elaborar Projetos de Pesquisa, 4ª ed./ 11 reimpressão: atlas. 
São Paulo, 2008. 
 

GÜNTHER, H. Pesquisa qualitativa versus pesquisa quantitativa: esta é a questão? 
Revista Psicologia: Teoria e Pesquisa. Brasília, v. 22, n. 2, p. 201-210, maio/ago. 
2006. 
 
JAPIASSÚ, R. Metodologia de Ensino de Teatro. 2. ed. Campinas: Papirus, 2001. 
 
JUNIOR, R. B; MATOS. C. R.; A Disciplina e o Conteúdo de Cinemática nos Livros 
Didáticos de Física do Brasil (1801 a 1930). Investigações em Ensino de Ciências. 
V13(3). p.275-298, 2008. 

 
KATZ, E. ; GONÇALO M. G.; BASILE M. C.; A Resolução de Problemas nas 
Séries Iniciais, Construindo uma Metodologia. 2010. Disponível em: 
<www.sbem.com.br/files/ix_enem/.../MC04701534820T.doc> acesso em 02 jan. 
2013. 
 
KOUDELA, Ingrid.; Jogos Teatrais. São Paulo: Perspectiva, 1992. 
 
LEONTIEV, A.N.; O Desenvolvimento do Psiquismo: 2 ed. – São Paulo Centauro, 
2004. 
 
LOPES S. S. A.; SÁ, I.; Saber Estudar e Estudar para Saber. Porto: Porto, 1993. 
 
LOPES, T. Ciência em Cena - Discutindo Ciência por Meio do Teatro. Museu da 
Vida – FIOCRUZ, 2010. Disponível em: 

http://www.sbem.com.br/files/ix_enem/.../MC04701534820T.doc


118 

 

 

  

<www.abcmc.org.br/publique2/media/discutindociencias.doc> acesso em: 24 nov. 
2012. 
 
MAJMUTOV, M.I.; La Enseñanza Problémica. Havana: E. Pueble Educacion, 1983 
 
MARCONI, M. A., LAKATOS, E. M.; Técnicas de Pesquisa: Planejamento e 
execução de pesquisas, Amostragens e Técnicas de Pesquisa, elaboração, 
análise e interpretação de dados. 7ª edição/ 2 reimpressão, São Paulo, atlas, 
2009. 
 
MÁXIMO, A., ALVARENGA, B.; Coleção Curso de Física, v. 1, Scipione, São 
Paulo, 2010. 
 

MENDONÇA, G. MILLER, S.; Vigotski e a Escola Atual: Fundamentos Teóricos e 
Implicações Pedagógicas. São Paulo, Cultura Acadêmica, 2010. 
 
MENDOZA, H. J. G.; DELGADO, O. T.; Formación del Método de la Actividad de 
Situaciones Problema en Matemática. 2009a. Disponível em: 
<http://w3.dmat.ufrr.br/~hector/Artigo4.pdf>. Acesso em 03 out. 2012. 
 
______; DELGADO, O. T.; Sistema de Ações para Melhorar o Desempenho dos 
alunos na Atividade de Situações Problema em Matemática. In: Conferencia 
Interamericana de Educácion Matemática, n. XIII, 2011, Recife, Anais. 2009b. p.1-
12.  Disponível em: <http://www.cimm.ucr.ac.cr>. Acesso em 13 jul. 2012. 
 
______, ORTIZ, A. M.; MARTÍNEZ, J.  M.; DELGADO, O. T.; La Teoría de La 
Actividad de Formación por Etapas de las Acciones Mentales en la Resolución de 
Problemas. Revista Inter Sciencie Place, Rio de Janeiro. Ano 2 – n. 9, set./out. –
2009c 
 
MELLO, S. A.; FARIAS, M. A.; A Escola como Lugar da Cultura mais Elaborada 
Educação. Revista do Centro de Educação. vol. 35, n. 1, jan/abril, 2010 , p. 53-67, 
disponível em: 
<http://www.redalyc.org/pdf/1171/117116990005.pdf> acesso em 15 de ago. de 
2013. 
 
MONTENEGRO, M.; Texto Dramático de Tema Científico: o Caso Particular de 
Carl Djerassi. 2007. 160f. Dissertação (Mestrado em Educação). Porto, 
Universidade do Porto. Disponível em :  
<http://sigarra.up.pt/flup/en/teses.tese?P_aluno_id=102537&p_processo=17412&P_
LANG=1> acesso em: 05 Jan. 2013. 
 
MONTENEGRO, B. et al. O papel do Teatro na Divulgação Científica: A 
Experiência da Seara da Ciência. Disponível em: 
http://lapeffs.googlepages.com/F758_p_31a32_Opapeldoteatronadivulga.pdf. 
Acesso em: 08 de mar. 2012 
 
MOREIRA, D. A.. O Método Fenomenológico na Pesquisa. São Paulo: Pioneira 
Thomson, 2002. 
 



119 

 

 

  

MOREIRA, M. A. Uma Abordagem Cognitivista ao Ensino da Física. Porto 
Alegre, Ed. da Universidade, UFRGS, 1983. 
 
______; A Teoria de Ausubel. In: Aprendizagem Significativa. Brasília: Editora UnB, 
1999.  
 
______; Metodologias de pesquisa em ensino. São Paulo: Editora Livraria da 
Física, 2011. 
 
MORIN, E.; O Método 4, 5 ed. - Porto Alegre, Sulina, 2011. 
 
NICIOLI R. B. Jr.;  MATTOS C. R. Uma Análise de Livros Didáticos de Física do 
início do século XX. In: Encontro Nacional em Pesquisa em Ensino de Ciências – 
ENPEC. v. 5, 2005. Bauru. Resumo. ABRAPEC, 2005.  
 
NÚÑEZ, I. B.; Vygotsky, Leontiev e Galperin: Formação de Conceitos e 
Princípios Didáticos. Brasília: Líber Livros, 2009. 
 
NÚÑEZ, I. B., PACHECO, O. G. Formação de conceitos, segundo a Teoria da 
Assimilação de Galperin, 1998. Disponível em: 
<http://www.fcc.org.br/pesquisa/actions.actionsEdicoes.BuscaUnica.do?codigo=167
&tp_caderno=0> acesso em 01 de nov. de 2012. 
 

NÚÑEZ, I. B. A formação de habilidades no contexto escolar: contribuições da 
teoria de P.Ya. Galperin. Natal: UFRN, 2013. (mimeo) 
 
OLLAIK L. G.; ZILLER H. M.; Concepções de validade em pesquisas qualitativas. 
Revista Educação e Pesquisa. São Paulo, v. 38, n. 1, p. 229-241, 2012.  

 
OSTERMANN, F. CAVALCANTI, C. J. H. Leitura e Escrita em Física. Disponível 
em <http://www.redesinodal.com.br/rede/_files/texto_fisica.pdf> acesso em 10 jan. 
2013. 
 
OLIVEIRA, D. M. Teatro Científico: A Arte como Divulgação da Ciência Coreia, 
Coreia: Um Exercício de Teatro Científico. 2010, 37f. Trabalho de Conclusão de 
Curso (Especialização). Museu da Vida/ Casa de Oswaldo Cruz/ Fundação Oswaldo 
Cruz, Rio de Janeiro, 2010. 
 
PEDUZZI, L. O.; ZILBERSZTAJN, A.; MOREIRA, M. A.; As Concepções 
Espontâneas, as Resoluções de problemas e a História da Ciência no Conteúdo em 
Mecânica: O Referencial Teórico e a Receptividade de Estudantes Universitários à 
Abordagem histórica da Relação Força e Movimento. Revista Brasileira do Ensino 
Física. vol. 14, ano 4, 1992. 
 
PEIXOTO, M. I.; SCHLICHTA, C. A. B. D.; Arte, Humanização e o Ensino da Arte. In: 
Congresso Nacional de Educação – EDUCERE, XI, 2013, Curitiba – PR. Anais. p. 1-
18. 2013. 
 



120 

 

 

  

PEREIRA, O Conceito de Energia na Visão do Senso Comum. 2000, 98f. 
Disssertação (Mestrado em Física). Universidade Federal do Espírito Santo – UFPE. 
2000. 
 
PEREIRA, J. E.; Formação da habilidade de interpretar gráficos cartesianos em 
licenciandos em química segundo a teoria de P. Ya. Galperin. 2013. 334 p. Tese 
(Doutorado em Educação) Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, 
Natal - RN, 2013 
 

PINHEIRO, M. C. G. Ciência em poetas portugueses do século XX: implicações 
na comunicação da Ciência. 2007. 156 p. Dissertação (Mestrado em Educação e 
Comunicação em Ciência) Universidade de Aveiro – Portugal, 2007. Disponível em < 
http://ria.ua.pt/handle/10773/3330> acesso em 12 mar. 2013. 
 
POLYA, G.; A Arte de Resolver Problemas. Ed. Interciencias, 2006. 
 
RAMOS, i. C. P. R.; Construção e interpretação de Gráficos de cinemática com 
o Software Modellus: Um Estudo com Alunos do 11ª ano de Escolaridade. 
2011. 161p. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Tecnologia da 
Informação e da Comunicação e Educação). Universidade de Lisboa, 2011. 

 
REIS, J. C.; GUERRA, A.; BRAGA M.; Física e arte: a construção do mundo com 
tintas, palavras e equações.  Ciência e Cultura, vol. 57, n. 3, São Paulo, p. 29-32. 
2005. 
 
ROSA, C. W.; ROSA A. B.; Ensino de Física: Objetivos e Imposições no Ensino 
Médio. Revista eletrónica de Enseñanza de lãs Ciências. v.4, n.1, Artigo 2.  
 

______; Ensino da Física: Tendências  e Desafios na Prática Docente. Revista 
Iberoamericana de Educación.  n.º 42/7 – 25 de mayo de 2007.  
 
RODRIGUES  M. A.; TEIXEIRA, F. M.; Reflexões Sobre a Baixa Procura pelo Curso 
de Física nas Universidades Federais de Pernambuco – RE. In: Encontro Nacional 
em Pesquisa em Ensino de Ciências VIII EMPEC, Florianópolis, Anais. ABRAPEC. 
2009. 
 
ROCHA-PINTO, S. R; FREITAS, A. S.; MAISONNAVE, P. R.; Métodos 
interpretativistas em Administração: as implicações para o(a) pesquisador(a). In: 
Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração, 
32. 2008, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: ANPAD, 2008. 
 
SARAIVA , C.; O Teatro Científico e o Ensino de Química. 2007. 171f. Dissertação 
(Mestrado em Química para o Ensino) – Faculdade de Ciências da Universidade do 
Porto, Lisboa, 2007. 
 
SILVEIRA, A. F.; SILVA, A.P.B.; FILHO, A.R.; A Divulgação da Ciência Através do 
Teatro: Um Estudo em Copenhague de Michael Frayn. In: Encontro Nacional em 
Pesquisa em Ensino de Ciências VIII EMPEC, Florianópolis - SC, Anais. ABRAPEC. 
2009. 
 



121 

 

 

  

SOUZA, P. V; DONANGELO R.; Uma abordagem para os conceitos de velocidade e 
Aceleração no Ensino Médio. Revista Brasileira do Ensino Física. vol. 34 n. 3 São 
Paulo jul/set. 2012. 
 
SOUZA, R.; FEITOSA, S. A.; DELGADO, O.T. Teatro Científico como Estímulo 
Cognitivo: Perspectivas e Possibilidades no Ensino de Física. In: Encontro 
Nacional em Pesquisa em Ensino de Ciências, VIII EMPEC, Águas de Lindóia - SP,  
Anais. ABRAPEC. 2013. 
 
STRAUSS, A.; CORBIN, J.; Pesquisa Qualitativa: Técnicas e Procedimentos 
para o Desenvolvimento da Teoria Fundamentada. Tradução: Luciane O. Rocha, 
2ª, Artmed, Porto Alegre, 2008 
 
SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos Fernández; LUCIO, Pilar 
Baptista. Metodologia de pesquisa. 3 ed. – São Paulo: McGraw-Hill, Reimp. 2012  
 
TALÍZINA, N.; Psicologia de La enseñanza. Moscú: Editorial Progresso, 1988. 
 
THIOLLENT, M.; Metodologia da Pesquisa Ação. São Paulo: Cortez, 1986. 
 
VIGOTSKI, L. S.; Aprendizagem e Desenvolvimento Inteletual na Idade Escolar. 
Em Luria, Leontiev, & Vigostski.  Psicopedagogia e Pedagogía: Bases 
Psicológicas da Aprendizagem e do Desenvolvimento (R. E. Frias, Trad., pág. 
94). São Paulo: Moraes Ltda. 1991. 
 
VIGOTSKII, L. A construção do pensamento e da linguagem. Tradução de Paulo 
Bezerra. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
 
WUO, Wagner. A Física e os Livros uma Análise do Saber Físico nos Livros 
Didáticos Adotados para o Ensino Médio. São Paulo, EDUC – FAPESP, 2000. 
 
ZANETIC, J. Física e Arte: Uma Ponte Entre Duas Culturas. Pro-Posições: 
Unicamp. v. 17, n. 1, p. 39-58. Campinas 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

 

  

APÊNDICE A – PRÉ-TESTE 

 
 
Escola: ___________________________________________________________ 
 
Nome:    Série:   Turma:     
 
 
1. Em relação à Física, numa escala de O a 5, que nota você daria para o seu prazer em estudar 
essa disciplina? Considere 0 = odeio Física e 5 = gosto muito de Física. Faça uma bolinha em torno 
da nota que você julgar a mais compatível com sua afinidade a essa disciplina. 
 
  0 1 2 3 4 5 
 
2. Faça um "X" dentro do parêntese, indicando a disciplina que, em sua opinião, está mais associada 
à Física: 
 
(  ) Português   (  ) Espanhol  (  ) História  (  ) Geografia   (  ) Matemática  
  
(  ) Arte  (  ) Química   (  ) Biologia   (  ) Filosofia  (  ) Sociologia   
 
3. Em sua Opinião, a melhor maneira de aprender Física seria por intermédio de: 
(   ) Pesquisas e exercícios em grupo e individuais 
(   ) Experimentação   
(   ) Explicação do professor  
(   ) Resolvendo Problemas 
(   ) Outro. Qual? __________________________________________________________ 
 
 
4. Em sua trajetória como estudante, você em alguma disciplina já estudou por meio de Resolução de 
Problemas? 
 
(   ) Não   (   ) Sim. Em que disciplina? __________________ 
 
5.  Em geral, você gosta de resolver problemas? Justifique. 

 
(   ) Não   (   ) Sim   (   ) não sei 

 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
6. Duas pessoas resolvem ir a uma igreja e partem juntas de uma mesma posição, seguindo 
trajetórias diferentes (A e B). As duas pessoas chegam à igreja ao mesmo tempo, conforme mostra a 
figura. Nestas condições: 

 
 
(A) A velocidade de A foi maior que de B 
(B) A velocidade de B foi maior que de A 
(C) A velocidade de A e B foi a mesma 
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(D) O deslocamento de A foi menor do que o deslocamento de B 
(E) O deslocamento de B foi menor do que o deslocamento de A 

    

 
 
 
8. Em um acampamento, dois colegas estavam preparando seu almoço e necessitavam de 400ml de 
água para cozinhar o macarrão, porém, não contavam com nenhum copo de medidas, apenas com 
uma garrafa de 800ml cheia, e duas garrafas de 500ml e 300ml vazias. Após alguns testes, os 
campistas conseguiram separar exatamente 400ml, sem desperdiçar uma gota se quer. Explique 
como esse processo foi possível. 
 
9. (ARAÚJO, 2002) Considere os gráficos seguintes, observe que o eixo das ordenadas pode 
representar diferentes grandezas:  
 

 
 
Em Qual(is) destes gráficos tem-se a representação de um movimento com velocidade constante? 
 
(A) I, II e IV      (B) I e III       (C) II e V     (D) II e III      (E) Somente V 
 
 
10. (ARAÚJO, 2002) O gráfico abaixo descreve o movimento de um objeto. Qual das sentenças 
abaixo você diria que representa uma interpretação correta desse movimento?  

 
(A) O objeto rola ao longo de uma superfície lisa. Então, ele desce um plano inclinado e finalmente 
para. 
(B) O objeto inicialmente não se move. Então, ele desce um plano inclinado e finalmente para. 
(C) O objeto está se movendo com velocidade constante. Então, ele diminui sua velocidade e para. 
(D) O objeto inicialmente não se move. Então, ele se move e finalmente pára. 
(E) O objeto se move ao longo de uma área plana, movendo-se para trás na descida de um plano 
inclinado, e então, continua se movendo. 
 

 
11. ( FCI) Na figura abaixo estão representadas as posições de dois blocos em intervalos sucessivos 
de 0.20 segundos. Os blocos estão se movendo para a direita. 

7. (FCI) Um objeto é largado por um avião em 
voo horizontal, como mostrado na figura. 
Qual trajetória, quando vista por um 
observador situado no chão, mais se aproxima 
daquela seguida pelo objeto depois de deixar 
o avião? 
 

______________________________ 
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Os blocos têm alguma vez a mesma velocidade? 
(A) Não. 
(B) Sim, no instante 2. 
(C) Sim, no instante 3. 
(D) Sim, nos instantes 2 e 5. 
(E) Sim, em algum instante durante o intervalo 3 e 4. 
 
12. (FCI) Na figura abaixo estão representadas as posições de dois blocos em intervalos sucessivos 
de 0.20 segundos. Os blocos estão se movendo para a direita. 
 

 
 
As acelerações dos blocos estão relacionadas da seguinte forma: 
(A) A aceleração de “a” é maior do que a aceleração de “b”. 
(B) A aceleração de “a” é igual à aceleração de “b”. Ambas são maiores do que zero. 
(C) A aceleração de “b” é maior do que a aceleração de “a”. 
(D) A aceleração de “a” é igual à aceleração de “b”. Ambas são zero. 
(E) Não há informação suficiente para responder à pergunta. 
 

 
Este Instrumento tem como objetivo coletar dados que possibilitem analisar conhecimentos prévios 
dos alunos. Esta coleta de dados constitui-se como uma das fases da pesquisa que estou realizando 
para a elaboração da Dissertação de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências. Sua colaboração 
favorecerá na compreensão da problemática norteadora de nossa pesquisa. Obrigada por 
colaborar! 
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APÊNDICE B – PÓS TESTE 
 

Escola: ___________________________________________________________ 
 
Nº:    Série:   Turma:     

 
 
1 - Você já havia estudado a disciplina de Física, inserido no contexto do Teatro do Científico? 
 
2 – Expresse sua opinião sobre o estudo da Física por meio da Arte? 
 
3 – Quais as principais dificuldades que você encontrou para  Resolver os Problemas experimentais 
trabalhados durante a pesquisa? 
 
4 – (Adaptado de Pereira (2000) Os competidores no desenho, Leno e Ruan, disputam uma corrida 
pelos caminhos mostrados. Tomando como base a linha de largada, para alcançar a linha de 
chegada, como você descreveria o movimento dos dois: 
 
 

 
Fonte: Adaptado de Pereira (2000) 
 
(A) Leno percorre uma trajetória maior do que Ruan, mas com deslocamento maior. 
(B) Ruan percorre uma trajetória maior do que Leno, mas com deslocamento maior. 
(C) Ruan percorre uma trajetória maior do que Leno, mas com deslocamento menor. 
(D) Leno percorre uma trajetória maior do que Ruan, mas com deslocamento menor. 
(E) Leno percorre uma trajetória maior do que Ruan, mas com o mesmo deslocamento. 

 
 
5) (ARAÚJO, 2002) O gráfico representa o movimento de um objeto. Qual das sentenças é a melhor 
interpretação desse movimento?  

 
 
(A) O objeto está se movendo com aceleração constante e diferente de zero. 
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(B) O objeto não se move. 
(C) O objeto está se movendo com uma velocidade que aumenta uniformemente. 
(D) O objeto está se movendo com velocidade constante. 
(E) O objeto está se movendo com uma aceleração que aumenta uniformemente. 

 
6) (PEREIRA, 2000) João e Maria caminham de mãos dadas. Eles andam lado a lado sem que um 
avance à frente do outro. Enquanto Maria dá 3 passos, João dá 1 passo apenas. Considere e marque 
apenas a alternativa que você considera CORRETA:  

 
         Fonte: Adaptado de Pereira (2000) 

 
7) (PEREIRA, 2000) Dois corpos de massas diferentes, um mais leve e outro mais pesado, são 
abandonados simultaneamente de uma mesma altura. Marque verdadeiro (V) ou falso (F) para cada 
uma das afirmações a seguir. 
 
(  ) O tempo gasto na queda é o mesmo para os dois corpos. 
(  ) A distância que eles percorrem é a mesma. 
(  ) Eles atingem o solo com a mesma velocidade. 
(  ) A velocidade do corpo mais pesado é sempre maior 
(  ) A aceleração dos dois corpos é a mesma. 
(  ) A aceleração do corpo mais pesado é sempre maior. 

 
8) (ARAÚJO, 2002) Considere os gráficos seguintes observando que o eixo das ordenadas pode 
representar diferentes grandezas 

 

 
 
Qual(is) deles representa(m) um movimento com aceleração constante diferente de zero? 
(A) I, II e IV 
(B) I e III 
(C) II e V 
(D) Somente IV 
(E) Somente V 

 
 
OBS: Para resolver as questões 9 e 10 é necessária a realização de procedimentos 
experimentais. Para tanto:  
1 -  Procedimento que envolvam medição devem ser realizados pelo menos três vezes 
2 –  Caso julgue necessário, podem-se utilizar as tabelas em anexo para organização dos 
dados 

 
 9) Uma pedra é lançada de uma altura de 1,5m. A partir dessa informação, Pedro procurou investigar 
quanto tempo esse objeto levou para atingir o solo. Partido da curiosidade de Pedro: 

(A) João é mais rápido do que Maria, mas sua velocidade é menor. 
(B) Maria e João têm a mesma velocidade. 
(C) João é tão rápido quanto Maria, mas sua velocidade é maior. 
(D) Maria tem maior velocidade que João. 
(E) Maria é mais rápida do que João, mas sua velocidade é menor. 
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a) Faça uma análise se velocidade inicial de um objeto tem qualquer coisa a ver com sua aceleração: 
Por exemplo, se ao invés de ser lançada para baixo, a bola acidentalmente tivesse caído dessa 
mesma altura, sua aceleração seria diferente após iniciada a queda? Justifique: 
  
b) Calcule a velocidade com que essa pedra chega ao solo:  

 
10) Paula é uma estudante bastante curiosa e convidou seus amigos para realizar algumas 
experiência no laboratório de Ciências de sua escola. Em posse de uma bola de isopor de massa 
0,06g e de um carrinho de metal de massa 0,78g buscaram respostas paras as seguintes questões: 

 
a) O que podemos observar com o tempo de queda dos objetos quando colocados simultaneamente 
sobre o plano inclinado?  
 
b) Fazendo a divisão em duas partes, do espaço total do plano inclinado: Podemos afirmar que 
ocorre variação na velocidade desses objetos entre a primeira e a segunda metade do espaço 
percorrido no plano? (Você pode utilizar apenas um dos objetos para fazer a experiência) 
 
c) O movimento é uniforme ou variado? Por que? 
 
d) Mudando o ângulo de inclinação do plano inclinado o que ocorre com a aceleração de cada 
objeto? 
 
 
   

Dados 
utilizando 
a bolinha 
em 
queda : 

tentativa 

 

Altura 

(m) 

Tempo 

(s) 
mV ( sm / ) 

01    

02    

03    
  

 

   

 

 

 

 

 

Dados usando o plano inclinado (primeira metade) 

Altura do 
plano h 
(m) 

Comprimento do 
plano inclinado  (x) 
Valor da hipotenusa 
(m) 

Seno 
de  θ  

 

Ângulo de 
inclinação 
(º) 

Aceleração Aceleração 
Média (m/s²) 

Tentativa 
1 (m/s²) 

Tentativa 2 
(m/s²) 

Tentativa 3 
(m/s²) 

        

        

        

Dados usando o plano inclinado (segunda metade) 

Altura do 
plano h 
(m) 

Comprimento do 
plano inclinado  (x) 
Valor da hipotenusa 
(m) 

Seno 
de  θ  

 

Ângulo de 
inclinação 
(º) 

Aceleração Aceleração 
Média (m/s²) 

Tentativa 
1 (m/s²) 

Tentativa 2 
(m/s²) 

Tentativa 3 
(m/s²) 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 
ESCLARECIDO 

 
 
Você está sendo consultado sobre a participação do seu (sua) filho (a), como voluntário, em 

uma pesquisa educacional. Este estudo tem por objetivo estudar o(s) efeito(s) da Estratégia 

de Ensino de Situações Problemas por meio da Arte Teatral no conteúdo da Cinemática. 

Além de propor uma de ação didática para sua organização instrucional, Isso permitirá 

resultados que vão ajudar a investigar a aprendizagem dos estudantes em uma nova 

proposta de ensino. 

Durante 08 meses (março a outubro) do ano letivo de 2013, serão desenvolvidas atividades 

direcionadas ao seu filho envolvendo a aplicação de dois questionários: um pré-teste e um 

pós-teste abordando o conteúdo de Cinemática Clássica para avaliar e acompanhar sua 

aprendizagem em atividades de Resolução de Problemas de Cinemática, além de vídeos 

educativos, peças de teatro com temas científicos. Se você concordar com a participação do 

seu (sua) filho (a) na pesquisa, podemos lhe garantir que: 

 em nossas análises adotaremos procedimentos para que ele(a) não seja 

identificado(a); 

  seu professor ou professora não utilizará os resultados de nossa análise para avaliar 

o seu desempenho; 

 ao divulgarmos os resultados do estudo utilizaremos procedimentos que impeçam 

que ele(a) seja identificado(a); 

 o seu (sua) filho(a) terá inteira liberdade de se retirar da pesquisa a qualquer 

momento que desejar; 

  os dados constantes da ficha de identificação serão utilizados apenas para 

relacionar ao resultado do questionário os dados referentes ao seu contexto; 

  os dados constantes da ficha de identificação serão absolutamente confidenciais, 

garantindo, assim, total anonimato; 

 não existe qualquer risco pessoal na participação da pesquisa. 

O seu (sua) filho(a) não terá nenhum benefício direto pela sua participação ao responder às 

questões que lhe serão apresentadas. Os benefícios serão úteis para a investigação da 

aprendizagem de Física no nível médio. Caso não queira participar da pesquisa isso não 

acarretará em nenhum tipo de punição. 

Os conhecimentos resultantes desta pesquisa serão divulgados em revistas especializadas, 

em congressos e simpósios sobre pesquisas educacionais e em uma Tese de Mestrado. 

Além disso, os dados coletados farão parte de um banco de dados que ficará sob a guarda 
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dos pesquisadores do projeto por pelo menos 05 anos, e poderão ser utilizados em futuras 

pesquisas. Depois desse prazo, os dados serão destruídos.  

Abaixo estão os dados relativos a este projeto. 

Pesquisador responsável: Prof Dr.  __________ (orientador) Instituição:  Telefone:  
Pesquisadora corresponsável: ______________ (estudante de Mestrado) 
Telefone para contato:   
Endereço:  
 

Ass do Pesquisador Responsável 
 

 
 

 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO 

 
Eu li os detalhes descritos neste documento. Entendo que eu sou livre para autorizar ou não 
a participação de meu (minha) filho(a) no projeto e que posso interromper a participação 
dele a qualquer momento. Eu concordo que os dados coletados para o estudo sejam usados 
para o propósito acima descrito. 
Eu entendi a informação apresentada nesse documento. Eu receberei uma cópia assinada e 
datada deste documento de consentimento informado. 
 
Boa Vista, _____de ___________________ de 2013 
 
 
____________________________________________________________ 
Nome por extenso (Pais ou Responsável) 
 
___________________________________________________________ 
Nome do Filho: 
 
_____________________________________________ 
Assinatura: 
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APÊNDICE D – PRODUTO/MATERIAL INSTRUCIONAL 
 

 

 

ROZENILDA DE SOUZA8 

OSCAR TINTORER DELGADO 

 

 

 

 

 

A ATIVIDADE DE SITUAÇÕES PROBLEMA NO TEATRO CIENTÍFICO 
COMO ESTRATÉGIA DE APRENDIZAGEM DA CINEMÁTICA NO 
ENSINO MÉDIO NA PROPOSTA DE P. YA. GALPERIN 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

Boa Vista - RR 
2014 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 ro_zzer@yahoo.com.br 
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1. APRESENTAÇÃO 
 

 

Este é o produto resultante da dissertação de mesmo título (SOUZA, 2014), 

onde se faz uma reflexão sobre as alternativas metodológicas para possibilitar a 

aproximação e sintonia entre Ciência e Arte por meio de um ensino problematizador. 

De forma mais específica faz a interação entre o Ensino de Física e o Teatro 

Científico utilizando-se da Atividade de Situação Problema em Cinemática - ASPC. 

A pesquisa foi fundamentada pela Teoria da Formação das Ações Mentais 

por Etapas que orientou na construção da Base Orientadora da Ação - BOA, onde 

se define o sistema de condições necessárias para o cumprimento das tarefas. 

Orienta, portanto, a aplicação da estratégia didática da estratégia adotada.  

O conteúdo deste produto traz o planejamento diretivo (BOA I, II e III); roteiros 

de teatro com temas científicos e exemplos de situações-problemas exploradas no 

âmbito do Teatro Científico para gerar discussões e sugestões de procedimentos 

experimentais relativos ao mesmo tema. 

As atividades propostas envolvem o estudo de conceitos específicos da 

Cinemática, utilizando os dados coletados em atividades experimentais para 

desenvolver seus conceitos básicos: referencial, posição, deslocamento, trajetória, 

velocidade e aceleração. Visa assim, construir significativamente esses conceitos a 

partir da observação, coleta,  organização dos dados, identificação de regularidades, 

interpretação, previsão e análises de forma interativa com a arte teatral..  

Cada roteiro de teatro é seguido da seção situação problema onde se 

apresenta o contexto teatral do estudo que será feito, seguida da seção 

problematizações, onde se destacam questionamento de fundamental importância 

para o entendimento necessário na compreensão dos conceitos. O roteiro 

experimental se constitui pelos descrição dos materiais da prática, seguida do  

Procedimento experimental que descreve a maneira e os passos que devem ser 

seguidos e finaliza com a seção análise. Todas as seções foram organizadas a fim 

de promover maior interação e discussão dos conceitos envolvidos. 

A intervenção didática, na qual a proposta foi aplicada, ocorreu nos meses de 

março a outubro do ano letivo de 2013, com oito estudantes da 3ª série do Ensino 

Médio em uma escola pública no município de Boa Vista – Roraima. 
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2. PARA INÍCIO DE CONVERSA                                                                              

 

Queremos sugerir a você professor que ao folhear este trabalho, faça com os 

olhos de um educador aberto a novas experiências, desprovido daqueles dogmas e 

preconceitos que insistem em querer perpetuar-se no âmbito do Ensino de Física. 

Sugerimos que olhe para este trabalho com os olhos de um educador disposto a 

aceitar o convite de ensinar Física de modo diferente, pois se chegou até este 

material, temos motivo para acreditar que você faz parte dos sujeitos que acreditam 

ser possível favorecer a construção de um ensino problematizador, crítico, ativo e 

engajada na luta pela transformação social por meio da associação entre Física e 

Arte. 

Neste trabalho defende-se a didática da Resolução de Problemas e o Teatro 

Científico, como potencializadores do conhecimento e do processo de ensino 

aprendizagem em Física. Pois, tem-se percebido que as características peculiares 

de uma encenação teatral, como o ambiente e o discurso, podem propiciar a 

exposição de situações problemas com abordagem científica, ou de questões 

cotidianas mais gerais.  

Estimamos e agradecemos antecipadamente a colaboração daqueles que 

queiram enviar sugestões que possam contribuir para a melhoria das obras 

apresentadas. 

 Que se abram as cortinas! O espetáculo vai começar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

 

  

 3 CIÊNCIA E ENSINO COMO ARTE E A ARTE COMO CIÊNCIA E ENSINO  

 

O ensino das Ciências da Natureza há muito vem se baseando apenas na 

transmissão de um conjunto conceitual das disciplinas que a compõe. No âmbito 

escolar de forma tradicional, o conhecimento científico tem sido um conhecimento 

verbal (NÚÑEZ, 2013) tendo em vista que pouco ainda são os estudos relativos à 

formação de procedimentos e habilidades nesta área. 

 Pozo e Gómez Crespo (2009) chamam a atenção para que o 

desenvolvimento de habilidades cognitivas e de raciocínio científico e, de 

habilidades experimentais de Resolução de Problemas passe a ocupar um lugar 

relevante no ensino de Ciências. Entende-se, no entanto, que para que o estudante 

desenvolva tais habilidades, o planejamento de ensino e as estratégias de 

aprendizagem precisam ser organizados levando-se em conta seus aspectos 

psicológicos (TALÍZINA, 1988, MENDOZA et al., 2009). 

Entre os papéis da Ciência dentro da formação básica do estudante está o de 

permitir um diálogo inteligente com o cotidiano e também de enriquecer e 

promover a imaginação e influenciar outras áreas do conhecimento, incluindo-

se as artes (ZANETIC, 2006; grifo nosso).  

Para que tais premissas possam se concretizar é que diferentes esforços vêm 

sendo feito nas escolas de ensino médio contribuindo para aproximar o ensino de 

Ciências ao ensino das Artes. De acordo com Carvalho (2006), esse é um fato que 

se deve ao atual contexto cultural, que “[...] pede que o homem construa novas 

formas de sentir, pensar e agir que possibilitem a construção de novas formas de 

ensinar e aprender, de maneira a contemplar essas relações” (CARVALHO, 2006, 

p.11). E por isso, se justifica a ideia de colocar em prática a perspectiva do ensino 

problematizador em Física, utilizando-se do teatro como ferramenta para promover 

uma dinâmica humanizada de trabalho, onde se expõe situações problemas para 

serem debatidas e analisadas.  

Desde muito cedo nos é incumbido perceber a Física como uma disciplina de 

caráter rígido, saber inato e pouco sensível. Uma postura não muito diferente de 

alguns que defendem a Arte como criação de poucos e destinada a poucos 

escolhidos e que de acordo com Peixoto e Schlichta (2013) é uma das concepções 

que se configuram no Ensino de Artes. 
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Aos que defendem (e acredita-se que há quem defenda) que a Física é uma 

disciplina que pouco ou nada tem haver com a Arte, se propõe alguns 

questionamentos: Há como olhar para a natureza sem ter o mínimo de sensibilidade 

para perceber tudo que ela nos oferece? Não seriam os fenômenos da natureza 

mais facilmente compreendidos se não somente com o olhar científico, 

passássemos a contempla-la também com a sensibilidade de um artista? Outros 

questionamentos podem se estender àqueles que talvez por ingenuidade, fazem o 

contrário, distanciam a Arte da Física: Não seria, pois, a natureza, criação dotada de 

diferentes partículas e radiações, uma das principais (se não a principal) fonte de 

inspiração do artista?  

Entende-se que na história da Ciência em função da influência do paradigma 

moderno, a união entre razão e emoção, Ciência e Arte ainda é algo bastante 

inovador, mas, se pressupõe que a inter-relação entre conceitos científicos e a 

criatividade artística possam auxiliar “na união entre as ciências do cérebro, sociais 

e das ideias e estas articuladas a outras competências pode fazer emergir o 

conhecimento” (MORIN, 2011, p. 127). 

 
 
3.1 A Organização da Atividade de Ensino na proposta de Galperin 
 
 

Integrante da escola de Jarkov, contemporâneo de Leontiev e continuador 

das ideias deste e de Vygotsky, P. Yakovlevich Galperin (1902 – 1988) criou uma 

teoria do desenvolvimento psíquico a partir do estudo da gênese dos processos 

cognitivos, na qual destaca o papel das ações externas no surgimento e formação 

das ações mentais no processo de ensino. Esse método conhecido como Teoria da 

Formação por Etapas das Ações Mentais e dos Conceitos vem revelar as etapas do 

processo de internalização de uma atividade externa em interna. 

 
 

Galperin elaborou um dos estudos mais detalhados a respeito das etapas de 
formação da atividade interna com base na externa e do papel de cada um 
dos momentos funcionais da atividade-orientação [...]. A teoria de Galperin 
porta uma contribuição metodológica científica importante para a atividade de 
ensino, ao explicar que a assimilação do conhecimento ocorre em etapas 
fundamentais de sua formação, no sentido da passagem do plano da 
experiência social para o da experiência individual (NUÑES; PACHECO, 
2008, p.93). 
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Essa passagem do plano interpsicológico ao plano intrapsicológico é o que 

Vygotsky (1989) define como princípio de internalização.  Galperin (1979, apud 

PEREIRA, 2013) distingue duas partes fundamentais nesse processo de 

internalização: a de orientação e a de execução real da ação, assim em sua teoria 

de Formação Por Etapas das Ações Mentais, estabelece que, em um processo de 

formação, inicialmente as ações são externas, materiais e, em um instante final, 

assimila-se a nova habilidade, ou seja, tais ações se convertem para o plano mental.  

Nessa perspectiva, segundo Núnez (2009), o processo de internalização da 

atividade externa é interpretado como um ciclo cognoscitivo, com momentos 

funcionais, que não são lineares e, metodologicamente, podem ser separados para 

análise, constitui-se das etapas de: formação da base orientadora da ação, 

formação da ação no plano material ou materializada, formação da ação na 

linguagem externa, conversação para si e, por último, ação no plano mental.   

Essas etapas podem ser antecedidas por uma etapa motivacional (TALÍZINA, 

1988; NÚÑEZ, 2009), que se vincula ao processo de aprendizagem antes da 

assimilação dos conteúdos propostos, momento em que ainda não são introduzidos 

conhecimentos. A etapa motivacional é chamada por Talízina (1988) de etapa zero e 

sua tarefa principal é: 

 

 
[...] a criação de uma motivação necessária no estudante. 
Independentemente se a solução da tarefa dada constitui ou não uma etapa 
independente, deve estar garantida a existência de motivos necessários para 
que os estudantes adotem a tarefa de estudo e cumpram a atividade que lhes 
é adequada, caso isso não ocorra, é impossível a formação das ações e dos 
conhecimentos que as envolvem. (Na prática do ensino é sabido que se o 
estudante não quer estudar, é impossível ensiná-lo). (TALÍZINA, 1988, p.108, 
tradução nossa) 

 

 

A motivação também está relacionada com os desejos, a vontade, as 

relações afetivas que o estudante estabelece com o objeto do conhecimento, como 

tem discutido Ramalho e Núñez (2011) a partir das reflexões dos trabalhos de 

Leontiev. 

Em resumo, o processo de internalização, ou seja, de assimilação da 

atividade em um ciclo formativo se desenvolve segundo o esquema proposto por 

Núñez (2009), apresentado no Quadro 1: 
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MOTIVACIONAL BOA AÇÃO 

MATERIAL 
LINGUAGEM 

EXTERNA 
MENTAL 

Forma externa  Interna 

Compartilhada Independente 

Não Generalizada Generalizada 

Detalhada Reduzida 

Quadro 1 – Processo de assimilação da atividade, segundo a Teoria da Assimilação de P. 
Ya. Galperin 

Fonte: Núñez (2009, p. 125) 
 

 

4 A ATIVIDADE DE SITUAÇÃO PROBLEMA DE CINEMÁTICA – ASPC NO 

TEATRO CIENTÍFICO 

 

Em consonância com a teoria de Galperin, onde se considera que a 

aprendizagem ocorre por meio de ações mentais adequadas, organizadas 

ativamente, apresentamos a proposta da Atividade de Situações Problema em 

Cinemática – ASPC, como uma estratégia com possibilidade de melhorar o 

desempenho na resolução de problemas.  

O conteúdo de Cinemática foi escolhido por: i- apresentar potencialidade das 

formas de representações gráficas na forma qualitativa e quantitativa ii- pela 

possibilidade de desenvolver seu estudo dentro de um contexto amplo, envolvendo 

aspectos cotidianos e históricos (PEDUZZI; ZILBERSZTAJN; MOREIRA, 1992);  iii- 

para evidenciar  o seu papel na elaboração de teorias que hoje explicam o 

movimento (OSTERMANM E CAVALCANTI, 2008)  

A ASPC é uma estratégia de Mendoza e Delgado (2009b) que foi adaptada 

dos princípios apresentados por Polya (2006) e é sustentada pela teoria psicológica 

de Formação por Etapas das Ações Metais.  

A ASPC está organizada em quatro etapas e se compões ações e operações.  

As ações de cada etapa e suas operações estão apresentadas na tabela a seguir, 

onde se pode observa que cada conjunto de operações, está formado por 

categorias, entre tais categorias, temos a que chamamos de categoria essencial, 

que é utilizada para determinar a condição mínima que o estudante deve dominar. 
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Ação Operação (Indicador) 
Indicador 
Essencial 

Comprender 
O Problema 

d) O estudante extrai as informações do problema; 
e) O estudante determina as condições do problema; 
f) O estudante compreende o(s) objetivo(s) do problema 
 

c) 

Construir o 
Modelo 
Físico 

e) Realiza as análises dos fenômenos envolvidos  
f) Reconhece leis e as relações entre os conceitos 
g) Constrói o modelo Físico 
h) Analisa as unidades de medida do modelo Físico  
 

c) 

Solucionar o 
Modelo 
Físico 

a) Seleciona os instrumentos adequados para solução do modelo 
b) Executa os procedimentos para a solução do modelo  
 

b) 

Interpreta a 
Solução 

a) Interpretar o resultado encontrado;                                            
b) Analisa o resultado em função do objetivo do problema;        
c) Analisa a partir de novos dados e condições do problema, a 
possibilidade de reformular o problema, construir novamente o 
modelo e solucionar e interpretar sua solução. 

b) 

Quadro 2 –  Componentes das Ações e Operações da ASPC 
Fonte: adaptado de Mendoza; Delgado, 2009b 
 
 

 
5 ATIVIDADES DIRETIVAS DA AÇÃO DA ASPC 
  
 

A atividade da ação constitui-se dos materiais desenvolvidos no planejado da 

ASPC para o direcionamento do Ensino, sendo eles: 

1. BOA; 

2.  Roteiros de Teatro; 

3. Situações Problema; 

4. Experimentos 

 

 

5.1  Base Orientadora da Ação - BOA 
 

Em seus estudos Galperin constatou que as dificuldades dos estudantes 

estão relacionadas às bases que orientam e organizam as suas ações mentais, ou 

seja, ao modelo que organiza o modo de pensar e conduzir as ações dos alunos na 

formação de conceitos.  Para este autor, quando as bases diretivas do processo de 

ensino não promovem a adequada transformação do plano material em plano 

mental, se tornam insuficientes e inadequadas à constituição de um pensamento 

teórico. Por isso a base diretiva tem um papel essencial para que uma 

aprendizagem com real significado se concretize. 
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A orientação para a concepção da ação fundamenta-se em um conjunto de 

operações para a ação ser desenvolvida em certa ordem, correspondendo a 

determinadas regras. Dessa maneira, toda ação é realizada por meio de uma 

orientação denominada por Galperin (1986) de Base Orientadora da Ação (BOA). 

Galperin identificou três características das bases orientadoras (TALÌZINA, 

1988; ÑUNES, 2009; BASSAN, 2012), o grau de generalização, que é o modo como 

a orientação se relaciona às condições essenciais para a formação do objeto de 

estudo, ou seja, pode modelar-se como uma generalização empírica ou teórica; no 

grau de plenitude, que se refere à presença da orientação na construção do objeto e 

pode ser completa (possuir todo o sistema de operações) ou incompleta (ter o 

mínimo de condições para o êxito da ação); e no grau de modo de obtenção, que 

indica se o processo de formação da BOA ocorreu de forma independente pelo 

estudante ou foi elaborado pelo professor (BASSAN, 2012). A elaboração da Base 

Orientadora da Ação pode ocorrer de duas formas: mediante ensaio e erro ou 

mediante a aplicação consciente. 

No desenvolvimento deste trabalho construíram-se três bases orientadoras. O 

quadro mostra o modelo geral de cada uma: 

 

 

 

BASE ORIENTADORA DA AÇÃO 

 Característica 
da BOA 

 

Invariante 
Conceitual 

Contexto da 
Situação 
Problema 

Tarefas 
 

Invariante 
Procedimental 

Categoria de 
Análise 

 
 
 
 

 
Grau de 
Generalização 
 
Grau de 
plenitude; 
 
Grau de modo 
de Obtenção 
 
 

 
Conteúdo 
ou conceitos 
trabalhados 

 
Situações que 
podem ser 
exploradas 
para levantar 
uma questão e, 
a partir dela, 
trabalhar 
conceitos  
 

 
Ações 
direcionad
as, que 
devem ser 
realizadas 
para a 
solução  
do 
problema 
 

 
Trabalhar 
problemas 
experimentais 
no contexto do 
Teatro 
Científico, 
utilizando a 
Atividade de 
Situação 
Problema em 
Cinemática:  

 
Compreender o 
problema; 
 
Construir um 
modelo Físico; 
 
Solucionar o 
modelo Físico; 
 
Interpretar a 
Solução:  

Quadro 3 –  Esquema Geral da organização da Base Orientadora da Ação 1 (BOA 1) da Atividade de 
Situação Problema em Cinemática. 
Fonte: Própria 

 

 

5.2  Base Orientadora da Ação – BOA 
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BASE ORIENTADORA DA AÇÃO 

Peça 
01 

Característi
ca da BOA 

Invariante 
Conceitual 

Contexto da 
Situação 
problema 

Tarefas Invariante 
Procedimental 

Categorias de 
Análise 

 

  
  

  
 1

 -
  
E

s
ta

r 
o
u

 n
ã

o
 e

s
ta

r 
..
. 
u

m
a

 q
u

e
s
tã

o
 q

u
e

 a
 F

ís
ic

a
 e

x
p

lic
a
  

 
Concreta 
 
Completa 
 
Preparada 

 

 
Referencial 
 
Trajetória 
 
Deslocamento 
 
Movimento  

 
Um estudante 
após  uma aula de 
Física, demonstra 
ter dificuldades de 
compreender 
conceitos básicos 
da Cinemática. No 
caminho encontra 
um amigo  que ao 
perceber sua 
angústia resolve 
explicar tais 
conceitos 
utilizando-se de 
materiais simples 
como  uma bola 
de pingue pongue 
, um skate e muita 
imaginação  

 
Observar a 
trajetória 
descrita por 
um corpo, 
de diferentes 
posições. 
 
Utilizar um 
skate para 
verificar que 
os conceitos 
de 
movimento e 
repouso são 
relativos, 
pois 
dependem 
do sistema 
de 
referência 
estabelecido
. 
 
 

Trabalhar 
problemas 
experimentais no 
contexto do TC, 
sob as orientações 
da ASPC:  
 
I. ler o roteiro do 
TC atentando-se 
as palavras para 
que se possa 
entender seu 
significado; Extrair 
as palavras 
desconhecidas e 
buscar 
compreendê-las; 
entender o objetivo 
da atividade 
experimental 
relacionando-o 
com os problemas; 

Compreender o 

Problema 

 
II. Explorar os 
objetos fornecidos 
para determinar as 
ideias e conceitos 
envolvidos; 

Construir o 
Modelo Físico 

 
III. Selecionar o 
meio/forma 
necessário para a 
solução e resolvê-
lo(s); 
 
 
 

Solucionar o 
Modelo Físico 

IV. Responder aos 
objetivos do(s) 
problema 

Interpretar a 
Solução 

Quadro 4 –  Base Orientadora da Ação 1 (BOA 1) da Atividade de Situação Problema em Cinemática 
Fonte: Própria 

 
 
 
4.1 ROTEIRO I – ESTAR OU NÃO ESTAR ... UMA QUESTÃO QUE A FÍSICA 
EXPLICA! 
 

 
João: Ai, ai... Perguntar onde fica isto ou aquilo agora tá complicado 
Uns dizem tá na direita, outros dizem tá na esquerda 
Se vc vira pra cá sua direita passa a ser a esquerda 
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E se vc vira pra lá já é a esquerda que passa a ser a direita 
Que raio de professor de física 
Agora eu não consigo pensar 
Então como vou me encontrar? 
 
José: João cê tá falando sozinho? 
Num tô vendo ninguém aqui 
Endoidô ou malucô homem? 
 
João: Oh Zé, será que tu pode me ajudar? Porque eu tô pra pirar com umas dúvida 
que é de matar 
 
José: Que te afliges? 
 
João: Imagine que na minha escola meu professor de física endoidô! Disse que 
muito ... muito antes do nosso Cristinho (sinal da cruz) uns tal de filósofos ficavam 
tentando entender o movimento, ora mais...movimento é movimento (andando de 
um lado para outro).  
Disse também que o povo até acreditou durante dois mil anos que existe uma física 
que explica o movimento na terra e outra que explica o movimento dos corpos 
celestes. É uma tal de  teoria ari... aris... 
 
José: Aristotélica, é isso mesmo amigo, desse assunto eu entendo um pouco e... 
 
João: (interrompendo o amigo) Mas homi num foi isso que me encabulô não! 
 
José: E o que foi? 
 
João: Por acaso tu sabe o que é um tal de ponto material?  
 
José: Um corpo é chamado de ponto material ou partícula, quando suas dimensões 
são desprezíveis no fenômeno estudado. Exemplo: Um carro em movimento na 
estrada; Um navio no oceano. 
 
João: Pois é, é isso aí, agora começa a confusão é trajetória, é referencial, é 
movimento, é repouso ... menino é coisa demais que tem nessa tal de cinemática 
 
José: Huuuum... Acho que posso te ajudar, deixa eu te mostrar uma coisa... 
(procura olhando de um lado para outro) Tá ok, tá vendo aquele skatista! (entra 
alguém sobre um skate) 
 
José: Ele está exatamente a sua frente e brinca com uma pequena bola (lançando-a 
para cima). Bem... Você estar a observar a brincadeira, agora diga-me... qual é a 
trajetória da bola? 
 
João: Vixi menino, tu tá pegando pesado! Deixa eu pensar.. hummm pra cima e pra 
baixo, daqui vejo que a trajetória é uma reta! 
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José: Muito bem, mas para outro observador que em outra posição, de lado para o 
skatista, como será que vê a trajetória da bola?  (você amigo, você sim. Qual é a 
trajetória que vê?)  
 
Espera-se que o aluno da plateia diga que vê uma parábola, ou curva, a pergunta 
pode ser direcionada a dois ou mais estudantes da plateia 
 
José: A trajetória da bola depende da posição em que se encontra o observador. a 
trajetória é então uma linha imaginária, determinada pelas diversas posições que um 
corpo ocupa no decorrer do tempo 
 
João: Rapaz, até que num tá difícil não! 
 
José: Agora que tal uma brincadeira? Imagine-se em pé em um ônibus...  
 
João: Tô dentro! 
 
José: Este ônibus mantém está chegando ao terminal, a uma velocidade constante 
em relação a plataforma 
 
João: Ôooo, tá na mente! 
 
José: Você me diria que está em repouso ou em movimento? 
 
João: Tu tá de curtição comigo, ora se eu tô dentro do ônibus chegando no 
terminal..... tu num tá vendo que eu estou em movimento Sr Galileu? 
 
José: Caro amigo essa não é a resposta certa, bem devagar, acompanhe meu 
raciocínio! Se você tomar como referência a plataforma, concordo, você está em 
movimento e por quê? 
 
João: Por que ele tá indo pra frente, tá andando ora? 
 
José: Rá, rá... não João dizemos que há movimento quando um corpo qualquer 
muda de posição em relação a um referencial no decorrer do tempo 
Você mudou de posição com relação ao ônibus? 
Não, estava aqui no meu lugarzinho e continuo aqui! 
 
José: E em relação as pessoas que estão fora do ônibus você muda de posição? 
 
João: Claro que sim, fico mais distante de umas e mais perto de outras 
 
José: Muito bem, na Física um corpo A, neste caso você, está em movimento 
relativo a um corpo B, que é o ônibus, quando sua posição, medida com relação ao 
segundo corpo, varia no tempo. O tempo passou e você mudou de posição em 
relação às pessoas que estão na plataforma não foi? 
 
José: Pois é, quando sua posição não varia com o tempo em relação a um dado 
referencial dizemos que o mesmo está em repouso. Portanto, repouso e movimento 



142 

 

 

  

são conceitos relativos, isto é, dependem da escolha do corpo que serve como 
referência. 
 
José: João? 
 
João: Oi? 
 
José: Já pode descer do ônibus! 
  
João: Ô amigo num aguentava mais tanta trepidação! E tu sabe que depois dessa 
conversa até que eu num tô achando mais o meu professor maluco não? 
 

4.2 Situação - Problema: 
 

 Belinha está sentada dentro de um ônibus (que se movimenta sobre uma 

estrada) e Maria, está parada sobre a terra, uma terceira pessoa sentada à 

frente de Belinha, brinca com uma bola jogando-a para cima. Bárbara e 

Maria, cada uma em sua posição, observam a brincadeira. 

 

4.3 Problematizações: 

  

1. Sob que condições podemos dizer que a bola está em movimento; e em 

repouso? 

2. Qual a trajetória da bola vista pelo observador a) Belinha; e pelo observador  

b) Maria 

3. O que significa dizer que o movimento é relativo? 

4. Um corpo pode estar ao mesmo tempo em repouso e movimento? 

5. O que entendemos por trajetória? 

6. O que entendemos por deslocamento?  

 

4.4 Atividade Experimental – Sistema de Referência 

Materiais  

Fita crepe 

01 skate 

01 cronômetro 

 

Procedimento Experimental 
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1. Com a fita crepe trace duas retas no chão de forma que uma fita indique a 
posição de largada e a outra indique a linha de chegada 

2. Solicite a dois estudantes que subam em um Skate e se posicionem na linha de 
largada  

3. Em seguida, peça aos estudantes que sob os skates, percorram o espaço entre a 
linha de largada e a linha de chegada da seguinte forma: o estudante A percorrerá o 
trajeto em linha reta e o estudante B fará o trajeto fazendo uma curva (como mostra 
na figura 1) 

 

 

Fig. 1 – trajetória a ser percorrida por cada estudante 
Fonte: Própria 

 
Análise 
 
1. verificar que para estudar o movimento, é necessário adotar um sistema de 
coordenadas para saber onde está o corpo (posição) e que essa informação 
depende de uma origem escolhida arbitrariamente.  
 
2. Observe, posição, a posição de cada estudante em relação à sua origem em 
função do tempo 
3. Determine a trajetória de A 

4. Determine a trajetória de B 

5. Determine a medida do espaço (s) percorrido por A 

6. Determine a medida do espaço (s) percorrido por B 

7. Determine a medida do deslocamento (x) de A 

8. Determine a medida do deslocamento (x) de B 

9. Determine e utilize de forma individual, as medidas de espaço percorrido e o 
tempo gasto, para calcular a velocidade de cada estudante. 

10. Compare os resultados das medidas dos percursos de A e B 
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11. A medida que o tempo passa, a posição do estudante que está sob o skate 
muda com o passar do tempo em relação ao Skate? 

12. A medida que o tempo passa, a posição do estudante que está sob o skate 
muda com o passar do tempo em relação ao chão? 

 

5 Base Orientadora da Ação II 

 

BASE ORIENTADORA DA AÇÃO 

Peça 
02 

Característi
ca da BOA 

Invariante 
Conceitual 

Contexto da 
Situação 
problema 

Tarefas Invariante 
Procedimental 

Categorias de 
Análise 

2
 -

 O
 M

o
v
im

e
n

to
 S

e
g

u
n

d
o

  
 A

ri
s
tó

te
le

s
 e

 G
a

lil
e
u

 

 
Específica 
 
Completa 
 
Preparada 

 

 
História da Física 
 
MRU 
 
MRUV 

 

 
A história da ciência 
mostra que as ideias 
de Aristóteles estão 
associadas ao 
pensamento 
intuitivo.  
É Galileu, cerca de 
2000 anos depois 
que refuta o 
pensamento 
aristotélico e dá 
início a Física 
experimental e 
comprova conceitos 
chaves para 
explicação do 
movimento. 
 

Analisar a 
forma como 
Aristóteles 
explicava o 
movimento 
 
Demonstrar a 
Física intuitiva 
de Aristóteles 
 
Apresentar o 
método 
experimental 
de Galileu  
 
Realizar o 
experimento 
do plano 
inclinado para  
o  demonstrar 
o MRU; 
 
Discutir 
conceito de 
aceleração 

Trabalhar 
problemas 
experimentais no 
contexto do TC, 
sob as orientações 
da ASPC:  
 
I. ler o roteiro do 
TC atentando-se 
as palavras para 
que se possa 
entender seu 
significado; Extrair 
as palavras 
desconhecidas e 
buscar 
compreendê-las; 
entender o objetivo 
da atividade 
experimental 
relacionando-o 
com os problemas; 

Compreender o 

Problema 

 
II. Explorar os 
objetos fornecidos 
para determinar as 
ideias e conceitos 
envolvidos; 

Construir o 
Modelo Físico 

 
III. Selecionar o 
meio/forma 
necessário para a 
solução e resolvê-
lo(s); 
 
 
 

Solucionar o 
Modelo Físico 

IV. Responder aos 
objetivos do(s) 
problema 

Interpreta a 
Solução 

Quadro 5 –  Base Orientadora da Ação 2 (BOA 2) da Atividade de Situação Problema em Cinemática 
Fonte: Própria 
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5.1 Roteiro II – O Movimento Segundo Aristóteles e Galileu 
 

Narrador: Os gregos no séc. XVII defrontavam-se com uma dúvida estrutural: como 
algo que é pode deixar de ser? Como explicar o movimento? nesta peça o 
movimento é entendido como mais do que o simples deslocamento físico. Um 
conflito que muitos tentaram explicar. Entre outros que o fizeram lhes apresentamos 
Aristóteles que viveu entre (384 – 322 a.C.) e em sua época foi um dos mais 
influentes filósofos. Nasceu em Estagira, no norte da Grécia. Foi discípulo de Platão 
em Atenas e mestre de Alexandre Magno, na Macedónia. Sua Física foi uma 
construção teórica complexa, que se integrou do pensamento filosófico, biológico, 
política entre outros. Uma física elaborada a partir de observações, intuições, 
elementos empíricos fornecidos pela vivência humana. 
 
CENA 1: ARISTÓTELES 
Cenário: Uma sala, parecida com uma biblioteca. Sob uma mesa está o sistema 
de Ptolomeu. Em uma outra mesa mais ao centro da sala dispõem-se 
borrachas (escolar), pequenas pedras, ferros (podem ser pequenos pregos) e 
esferas (bolinhas de gude).  
Entra Aristóteles seguido de seu aluno Filon. 
 
Aristóteles: (zangado) Não, não e não! Não entendestes nada? O Mundo está 
divido em duas partes, a que nós estamos agora – parte terrestre é o mundo 
sublunar.  
E o céu, ora o céu...O céu é a parte supralunar! Não é meus meninos?   
 
(dirige-se a plateia) Olhem ao seu redor, veem algo no solo para além da terra? 
Claro que não! A Terra está imóvel, no meio de todo o Universo, enquanto que todo 
o resto ronda à nossa volta. 
 
Filon: (discípulo de Aristóteles: Explique melhor Senhor 
 
Aristóteles: (já um pouco mais calmo) Veja aqui: (sobre uma mesa o modelo 
geocêntrico de Ptolomeu).  
 
olhe com atenção. A terra, é o centro do universo, e girando em torno dela, o sol e 
os cinco planetas: Mercúrio, Marte, Júpter e Saturno.  
Veja Filon, observe que a terra está dividida em dois mundos: O supralunar e o 
sublunar 
 
Filon: Às vezes fico um pouco confuso quanto às ideias do Mestre sobre esses dois 
mundos. 
 
Aristóteles: Acompanhe meu raciocínio. Nossa parte terrestre é o mundo sublunar, 
tudo abaixo da lua é constituída de apenas quatro elementos: Terra, água, fogo e ar. 
 
Filon: E o mundo supralunar, que é a lua e os outros astros, é composto de éter, a 
quinta essência? 
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Aristóteles: Isso mesmo, por isso na terra, o movimento dos corpos é determinado 
pela tendência do elemento em maior quantidade, mas vou demonstrar: (demonstra 
com experiência - atirar pedras). Vira-se para a plateia e pede que um estudante 
lance uma pedra para cima. E pergunta: O que vês? (aguarda um instante) 
Vira-se para Filon. 
 
Aristóteles: O que Vês? Deixe que vos digo, a pedra volta ao solo, pois dela foi 
deslocado. Olhe de novo, borrachas...ferros...se soltos no ar ou jogados para cima 
todas descem, procuram seu lugar natural..  
 
Aristóteles: Pensa um pouco... E depois continua: Você já viu uma pedra mover-se 
para o alto? Ora isso só é possível quando provocamos o movimento, uma força, o 
ar continua a empurrá-la e quando a força acaba (demonstra mais uma com atirando 
borrachas para cima), a pedra volta ao seu lugar natural 
 
Filon: Então como explicar a queda de um corpo? 
 
Aristóteles: Isso é muito fácil de responder. Os objetos celestes movem-se porque 
têm vida, alma e são conduzidos por entidades divinas! Em primeiro lugar, já disse 
que todos os corpos voltam ao seu lugar natural. Em segundo lugar, um corpo de 
maior massa cai muito mais rapidamente que um de massa inferior.  
 
Filon: E os objetos terrenos? Quero dizer... Como se movimentam? 
 
Aristóteles: Sim, existem outras forças que influenciam outros tipos de movimentos. 
Mas já falamos disso. 
(Olha para um objeto e pergunta para a plateia) Então acaso este objeto tem 
movimento sozinho? Ora é claro que não, como veem, eu aplico uma força neste 
objeto e ele movimenta-se, quando a força é maior, o movimento também é. Quando 
deixo de exercer esta força, ele acaba por parar, logo, é necessária uma força para 
que um corpo se movimente. 
 
Aristóteles: (voltando-se para o público) E então, alguém arrisca refutar minha 
teoria? 
 
CENA 2: GALILEU GALILEI 
 
Narrador: Galileu foi um físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano que teve 
um papel ímpar na revolução científica. Nasceu em 15 de fevereiro de 1564 e 
morreu em 1642. Na cidade de Pisa, Itália. Sua obra mais citada e uma das mais 
revolucionárias para a época na qual viveu é a proposição da teoria Heliocêntrica. 
Galileu foi responsável pelo desenvolvimento dos primeiros estudos consistentes do 
movimento uniformemente acelerado e do movimento do pêndulo. Entre seus feitos 
na Ciência, enunciou a lei dos corpos e o princípio da inércia e o conceito de 
referencial inercial, ideias precursoras da mecânica de Newton. 
 
Cenário: continua no cenário a mesa com as esferas mesma da cena de 
Aristóteles; sob uma segunda mesa borrachas (escolar), pequenas pedras, 
Cubos de tamanhos diferentes, a tampa de uma caixa de papelão; folhas de 
papel A4 e esferas (bolinhas de gude).  
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Galileu, entrando em cena acompanhado do seu discípulo Andrea Pergunta: – 
Você acabou entendendo o que eu lhe expliquei ontem? 
 
Andrea: O quê? Aquela história do Quipérnico e da rotação? 
 
Galileu: É. 
 
Andrea: Não. Porque o Senhor quer que eu entenda? É muito difícil! 
 
Galileu: Mas eu quero que você também entenda. É para que se entendam essas 
coisas que eu trabalho e compro livros caros em lugar de pagar o leiteiro! 
 
Andrea: Gostaria que o Mestre explicasse melhor sua teoria sobre o movimento dos 
corpos! 
 
Galileu: Lembra da Esfera? 
 
Andrea: Sim senhor 
 
Galileu: Andrea, Aristóteles afirma que um objeto só pode ter movimento quando lhe 
aplicamos uma força. Mas olhe aqui (pega  uma esfera), em relação a mim este 
objeto está sem movimento! Vamos dizer que está em repouso, se eu empurrá-la 
sobre essa superfície com certa força... 
 
Andrea: Entra em Movimento, como afirma Aristóteles 
 
Galileu: Isto! Mas eu não continuei a aplicar-lhe força alguma e ela continua a 
movimentar-se. 
 
Galileu: Vou demonstrar para você! (Pega outra bolinha, dirige-se até o plano 
inclinado). 
Experimento: plano inclinado e papel com areia (Galileu joga uma bolinha no plano 
inclinado, ela corre rapidamente, mas ao chegar no final do plano a bolinha pára ao 
passar pela areia) 
 
Galileu: Viu Andrea, a bolinha ou qualquer objeto só param se algo, como uma 
força, lhe impedir de continuar, ou seja, se nada as impedir, continuará a 
movimentar-se infinitamente. 
 
Galileu: (olhando alguns livros diz em voz alta) Também tenho sérias dúvidas que 
Aristóteles tenha alguma vez verificado experimentalmente que duas pedras 
deixadas cair de uma mesma altura, tendo uma delas dez vezes o peso da outra, 
adquirisse velocidades tão diferentes a ponto de que quando a mais pesada tocasse 
o solo, a mais leve tão longe ainda estaria dele. 
 
Andrea:  Mas Senhor, Aristóteles utilizou-se de um argumento curto e concludente 
que um corpo mais pesado que outro se move mais rapidamente que este. Mas, 
qual é sua dúvida, o que lhe aflige? 
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Galileu: O fato de não poder ter qualquer dúvida de que, um corpo movendo-se num 
meio simples tenha uma velocidade fixa determinada pela natureza, que não possa 
ser aumentada ou diminuída por alguma coisa..... lembra das esferas?  
 
Andrea: Sim, continuaram-se a se mover! 
 
Galileu: (Dirige-se para a plateia) façamos então com corpos em queda. Observem 
vou soltar dois objetos ambos com massas diferentes, O que acontece? (aguarda 
uma resposta) 
 
Andrea: Vejo que caem em tempos muito parecidos, mas mesmo assim, dá pra 
perceber que o de maior massa caiu primeiro. 
 
Galileu: Façamos de novo, agora com duas folhas de papel (um amassado e outro 
não). Viu, a amarrotada cai muito mais depressa que a outra, mas elas são iguais, 
tem a mesma massa!  
 
Galileu: Agora veja isso aqui (pega a tampa de uma caixa de papelão coloca uma 
folha de papel amassada e uma folha sem amassar) Se realmente o peso influir, 
como afirmava Aristóteles, o mais leve vai cair depois do papel amassado.  Joga a 
tampa 
 
Galileu: Vês meu caro, caíram juntos porque a tampa impede que o ar exerça sua 
ação diretamente sobre os corpos. Não caem ao mesmo tempo por não terem 
diferentes massas, mas, diferentes formas, de forma que, são afetados de maneira 
diferente pela resistência do ar! 
 
Andrea: Mas então, por que sempre vão para baixo? 
 
Galileu: Não sei, mas acredito que haja uma força, uma força que puxe as coisas 
para baixo, como a força que influencia no movimento das coisas! 
 
Andrea: Sabe Senhor, sinto que seus argumentos são realmente admiráveis, penso 
que talvez, logo chegará o dia que será provado a tua razão! (saem de cena) 
 

 

5.2 Situação Problema: 

 Tem-se sob uma mesa uma folha de papel de cerca de 0,05g e uma pedra de 

massa igual a 520g. Pretendemos deixar cair de uma mesma altura a folha de 

papel e a pedra.  

5.3 Problematizações: 

1. Como se explica na visão de Aristóteles e de Galileu o movimento de uma 

pedra arremessada mesmo após ela ter perdido contato com as nossas mãos? 

2. Ao lançarmos verticalmente uma pedra para cima, o que acontece com a 

velocidade desta pedra durante a subida?  e a descida? 
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3. Que fatores, em sua opinião, irão influenciar no tempo de queda de cada 

objeto? 

4. Como poderíamos fazer para que ambos os objetos cheguem ao solo num 

mesmo instante de tempo?  

5. Há algum ponto nesse tipo de movimento onde a velocidade da pedra é zero? 
Explique.  

6.  Há algum ponto nesse tipo de movimento onde a aceleração é zero? 
Explique. 

5.4 Atividade Experimental – A Folha de papel e a Pedra 

Material 

01 pedra pequena 

01 folha de papel sulfite 

01 com areia  

01 cronômetro 

01 fita métrica 

 

Procedimento 

1. Em uma das mãos, segure a folha de papel sulfite aberta e na outra mão a pedra. 

2. Solte, ao mesmo e da mesma altura, a pedra e a folha. A caixa de areia servirá 
para diminuir o impacto da pedra no chão 

3. Recolha a folha de papel, amasse-a um pouco e em seguida, repita o 
procedimento 2; 

4. Recolha novamente a folha de papel e a amasse novamente, tratando de fazer 
uma bolinha mais perfeita possível. 

5. Repita o procedimento 2, com a folha bem amassada e a pedra. 

6. Fixe a fita métrica na parede e determine uma altura (h),  

7. Posicione a bolinha de papel na altura determinada e solte a bolinha. 

8. Determine o tempo de queda da bolinha de papel 

 

Análise 

1. Verifique os três procedimentos envolvendo a folha de papel e a pedra e analise 
sobre o que acontece em cada situação; 

2. Utilize as medidas do tempo e da altura e calcule a aceleração da pedra 
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3. Compare sua medida ao valor geralmente aceito de g (de um livro de texto ou de 
outra fonte qualquer). O valor aceito cabe dentro da escala de seus valores? Em 
caso afirmativo, sua experiência concorda com o valor aceitado. 

4. Expresse (na forma verbal ou escrita) a forma do gráfico da distância contra o 
tempo para a queda livre. 

 

6 Base Orientadora da Ação III 

 

BASE ORIENTADORA DA AÇÃO 

Peça 
03 

Característic
a da BOA 

Invariante 
Conceitual 

Contexto da 
Situação 
problema 

Tarefas Invariante 
Procedimental 

Categorias de 
Análise 

3
 –

 A
 Q

u
e

d
a
 é

 L
iv

re
..

.S
im

 S
e

n
h
o
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Generalizada 
 
Completa 
 
Independente 

 

 
Queda livre 
 
Velocidade 
 
Aceleração 

 

 
Galileu e seus 
discípulos faz a 
discussão sobre leis 
e teorias que tratam 
sobre a queda livre 
dos corpos. 
Dialogam sobre 
tipos e formas de 
medição de tempo. 
Para mostrar bom 
desempenho ao seu 
mestre, os 
discípulos 
determinam 
experimentalmente 
por meio do plano 
inclinado a taxa de 
aceleração de um 
corpo e fazem a 
análise da 
velocidade e 
aceleração de um 
corpo em diferentes 
ângulos de 
inclinação do plano. 

 

-Observar o 
fenômeno de 
queda livre de 
diferentes 
corpos com 
diferentes 
massas; 
 
-Comparar o 
movimento de 
queda livre de 
corpos de 
massas e 
tamanhos 
diferentes, 
soltos de uma 
mesma altura, 
considerando 
e 
desprezando 
a resistência 
do ar;  
 
- estabelecer 
medidas no 
plano 
inclinado para 
que se 
possam 
realizar 
registros de 
posição e 
tempo de 
queda de 
diferentes 
corpos 
 
Calcular 
velocidade e 
aceleração a 
partir dos 
registros 
experimentais 
no plano 
inclinado 
 

Trabalhar 
problemas 
experimentais no 
contexto do TC, 
sob as orientações 
da ASPC:  
 
I. ler o roteiro do 
TC atentando-se 
as palavras para 
que se possa 
entender seu 
significado; Extrair 
as palavras 
desconhecidas e 
buscar 
compreendê-las; 
entender o objetivo 
da atividade 
experimental 
relacionando-o 
com os problemas; 

Compreender o 

Problema 

 
II. Explorar os 
objetos fornecidos 
para determinar as 
ideias e conceitos 
envolvidos; 

Construir o 
Modelo Físico 

 
III. Selecionar o 
meio/forma 
necessário para a 
solução e resolvê-
lo(s); 
 
 
 

Solucionar o 
Modelo Físico 

IV. Responder aos 
objetivos do(s) 
problema 

Interpreta a 
Solução 

Quadro 6 –  Base Orientadora da Ação 3 (BOA 3) da Atividade de Situação Problema em Cinemática 
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Fonte: Elaborada pelos estudantes sob orientação da pesquisadora 

 
 
6.1 Roteiro III  – A Queda é Livre... Sim Senhor! 
 
 
Cenário: Uma sala, parecida com um laboratório. Sob uma mesa tem-se uma, 
uma folha de papel sulfite, uma esfera, um plano inclinado, um celular, um 
computador, uma pedra. No chão bem ao centro da sala encontra-se um plano 
inclinado e uma caixa com areia. Em um canto da sala uma mesa com 
computador e um projetor de imagens. 
 
 
Bianca (entra em cena e se dirige a plateia): Oi pessoal, meu nome é Bianca e 
todos aqui nesta sala somos discípulos de Galileu... bem,  em uma nova versão...  já 
que os tempos são outros ...  
 
Rui: Pois é ...alguns séculos se passaram e mesmo tendo nosso mestre se 
consolidado como um grande cientista, há quem duvide de sua arte experimental 
 
Galileu Galilei (Thais entra em cena) Ora, ora meus discípulos há quanto tempo? 
Eu ouvi direito ... e tem quem afirme que eu, Galileu Galilei não realizei experiências 
para provar minhas teorias? 
 
Bianca: Desculpe mestre,  é que muito se ouve  ser um exagero crer que o Senhor, 
tenha descoberto seus esquemas teóricos graças à observações e experiências. 
Como... o movimento de queda dos corpos! 
 
Galileu Galilei: Meu caro discípulo, não dê ouvidos a essas coisas, é intriga da 
oposição, rs, rs...  Sabe,  Ciência não se constrói num estalar de dedos, leva 
tempo... (Galileu pega sua luneta, olha para um lado e para outro e conclui ) faz-se 
necessário observar ...observar ... observar! 
  
 Continua Galileu Galilei 
 
Galileu Galilei: Veja como o tempo não apaga o que se comprova, Belinha ... 
Belinha responda-me : Que forças atuam num corpo em queda livre? 
 
Belinha: Olá mestre ... huum, deixa eu pensar ... se desprezarmos a força de 
empuxo ... temos a força de atração da terra... 
 
Galileu Galilei: ... que meus meninos conhecem como força peso... 
 
Bianca: ...e a força de resistência do ar...certo? 
 
Galileu Galilei: Isso mesmo ... essa pode ser maior ou menor dependendo da forma 
desse corpo. Quando lançamos um corpo verticalmente para cima o que vemos?? 
Cadê minha esfera?? Ah tá qui!! 
Galileu (joga a esfera para cima) : Vejam... : notamos que ela sobe até uma certa 
altura e depois cai e porquê? Por que é atraído pela Terra, o mesmo acontece 
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quando largamos um corpo de determinada altura . Os corpos são atraídos pala 
Terra porque em torno dela há uma região qu chamo campo gravitacional exercendo 
atração sobre eles.  
Andrea: Professor Galileu, gostaríamos de explicar essa experiência 
 
Galileu Galilei: Claro ... claro ... fiquem a vontade! 
 
Leon: Mas para que nosso público entenda melhor,  preferimos contar com ... 
digamos .. alguns efeitos que não são da sua época! Olhem bem, Elvis  tem em 
mãos uma folha de papel e uma pedra, é óbvio que a massa da pedra é muito maior 
que da folha, mas... mostraremos de três formas. Vejam  jogamos de uma mesma 
altura a folha de papel aberta e a pedra ... 
 
Todos os discípulos: E aí? 
 
Andrea: Olhem naquela tela! (um retroprojetor ao fundo do palco) 
 
A ação de jogar a predra e o papel é reproduzida na tela em câmera lenta! 
 
Andrea: Viram, sem muita surpresa e obviamente a pedra caiu primeiro ... sabemos 
por quê? 
Bem ... Elvis amasse um pouco a folha de papel por favor... Observem amigos que a 
massa da folha não é alterada, ela continua mais leve que a pedra apenas 
diminuímos sua área de contato com o ar. Vamos lá Leon, repita o procedimento! 
 
Novamente se joga de uma mesma altura e a folha de papel (agora um pouco mais 
amassada) e a pedra 
 
Andrea: Todos vocês, olhem de novo na tela e percebam o que de fato acontece 
 
Rui: Bem dessa vez apenas  por um curto espaço de tempo, a pedra caiu primeiro! 
 
Andrea: Exatamente. Leon agora amasse a folha em sua totalidade,  vejam pessoal, 
a área de contato com o ar agora é muito pequena ...  então 1,2,3 e  já... (novamente 
a pedra e a folha são jogadas da mesma altura) 
 
Andrea: E em câmera lenta! 
 
Galileu Galilei: Viram, isso comprova o que eu já havia dito!   
 
Belinha: Sim,  a diferença do tempo de queda dos corpos se deve a resistência do 
ar, se essa resistência puder ser liminada, os corpos cairão ao mesmo tempo.  
 
Galileu Galilei: (dirigindo-se para a plateia) Nossa, finalmente minhas dívidas com o 
leiteiro estão sendo honradas.. que orgulho meu meninos! 
 
Belinha: legal, agora podemos destacar as características do movimento de um 
corpo em queda. primuma delas é que a velocidade desse corpo aumenta a medida 
que ele cai 
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Bianca: Nosso mestre também mostrou que esse aumento de velocidade é 
progressivo, mas sua aceleração permanece constante!  
 
Rui: Ei.. para mostrar melhor essa afirmação que tal reproduzirmos o experimento 
do plano inclinado,?  
 
Galileu Galilei: Oh meu plano inclinado, ainda me emociono quando o vejo... 
 
Leon: Não apenas o plano inclinado caro mestre mas veja aqui ... o relógio d’água! 
 
Galileu Galilei: Meus meninos assim vocês me deixam muito comovido ... quantas 
lembranças ...! 
 
Leon: Veja mestre, fizemos um relógio d’água com uma garrafa plástica PET de 2 L, 
com um furo no parte inferior, por onde os pingos d’água caem, e um na parte 
superior, por onde entra o ar, muito prático ... e modesta parte ..inteligente!! 
 
Leon: Vale lembrar que os pingos d’água saem da garrafa em um fluxo constante. 
Quem vai cuidar dessa parte é Andrea, que irá contar quantos pingos de água cairão 
desde o momento em que a bolinha é arremessado do alto do plano até percorrer 
metade do plano, 0,45m. 
 
Rui: sim, e eu irei cronometrar o tempo! 
  
Galileu Galileu: Crono  o quê? 
 
Rui: Cronometrar mestre , mas.. para sermos ágeis, vamos contar com uma ajuda 
mais moderna! (o discípulo mostra um celular para Galileu) 
 
Galileu Galileu: O que é isso, um CELULAR!!!! 
 
Bianca: Sim, sim ... com crônometro. A ideia é ajudar nos cálculos que faremos com 
o Relógio d’água, já fizemos e chegamos a proporção de 5 pingos d’água para cada 
1 segundo. Acompanhem nossa demonstração, nosso plano tem uma distância de 
1,80m, e dividimos em quatro partes iguais, ou seja, 0,45m cada parte 
Atenção, vamos ver quanto tempo leva para percorrer a primeira parte ... 1,2,3 
vamos lá Leon, pode jogar ... (Joga-se a bolinha do alto do plano) 
 
Rui: E então Andrea, quantos pingos foram? 
 
Andrea:  1 ½ pingos 
 
belinha: Em quanto tempo 
 
Rui:  0,3 segundos 
 
Leon: Vamos mudar agora. A bolinha percorrerá até o final do plano! Atenção, ... 
1,2,3 e ... foi! ... E agora? O tempo foi de quanto? 
 
Rui:   0,6 de segundos 
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Galileu Galilei: Afinal de contas a que raio de conclusão vocês chegaram? 
 
Andrea: Olhe aqui meu Senhor que eu explicarei (na tela novamente) utilizaremos 

uma equação que não sei se é conhecida sua, rs, rs. Bem se 2

0
2

1
attvS  , temos 

que quando a velocidade inicial for nula, ou seja, zero, então a distância será 

2

2

1
atS  . Fazendo os cálculos concluímos que o movimento é uniforme e acelerado 

, sendo sua aceleração igual a g.  
 
Galileu Galilei: Nossa, uma explicação quase tão perfeita quanto a minha! 

Belinha: o plano inclinado reduz o efeito da gravidade, e  mantém constante a taxa 
de aceleração de modo que o plano inclinado pode ser utilizado para determinar a 
taxa de aceleração. 

Leon: Devemos lembrar que é possível observar no plano inclinado que a 
velocidade da bola no final deste é sempre a mesma. Mesmo que mudemos a sua 
inclinação! 
 
Galileu Galilei: Diante de tudo que me disseram, agora tenho uma pergunta para vc 
(aponta para alguém na platéia) Um corpo, ao cair de uma certa altura, demora 5s 
para atingir o solo, responda-me querido, quanto tempo levará um outro corpo de 
massa dupla a cair na mesma altura? 
 
O aluno da plateia (previamente selecionado) responde corretamente e todos os 
discípulos comemoram! 
 
Galileu: Sabe queridos esse papo todo de tempo, espaço percorrido, 
velocidade...huuuum... me faz lembrar que pesquisando no you tube... 
 
Discípulos: ... you tube?!!!!!!!! 
 
Galileu: Sim meus caros , então não me mostraram como a ciência faz evoluir os 
instrumentos que a sociedade usa? Ou vcs acham que ainda se usa o relógio d’ 
água ou o pulso cardíaco como medidor do tempo? E não me interrompam... Por 
que vou mostra pros meus amigos ali (aponta para a plateia), uma forma radical de 
aprender algumas das leis da cinemática. Som na cx DJ 

  

Apresenta-se uma sequência de leis da cinemática ao som de fank.  

 

6.2 Situação Problema 

 Galileu Galilei Físico, utilizou-se do método experimental para observar que 

uma esfera ao percorrer um plano inclinado, em tempos iguais quaisquer, 

adquire aumentos iguais de velocidade.  
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6.3 Problematizações: 

7. O tipo de movimento da esfera caracterizado na situação problema 

8. As relações entre o espaço percorrido e o tempo e entre o mesmo tempo e as 

diferentes inclinações do plano, 

Outras situações problemas também foram exploradas no âmbito de realização 

dos ensaios, como por exemplo:  

 Ao jogarmos uma esfera em linha reta para cima, verifica-se que, ela se 

move, muda o sentido, e cai de volta para baixo.  

4. O que acontece com a velocidade de uma esfera que se move de maneira 

descrita acima? 

5. Qual é a velocidade quando ela alcança seu ponto superior? O que acontece 

com a velocidade quando ela está caindo?  

6. Sabemos identificar o tipo de movimento:  

a) Na subida da esfera? 

b) na descida da esfera? 

 

6.4  Atividade Experimental – Plano inclinado 

 

Materiais  

a) Plano inclinado (2 a 3 m de comprimento)  

b) Bola rígida  

c) Cronômetro  
 
 

Procedimento 

1. Ajuste o plano inclinado de modo que dê forma a um ângulo pequeno com a 
horizontal.   
Obs: caso não tenha um plano inclinado, você pode fazer uma adaptação apoiando 
a um em uma rampa feita com livros (conforme a fig 2). 
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Fig. 2 – Modelo de Plano Inclinado. 
Fonte: movimentoarticular.blogspot.com (adaptado) 
 

  
2.  Meça o comprimento do plano inclinado, x, que está a uma distância entre os 
dois pontos de contacto da rampa. (Anote os valores na tabela dos dados) 
 
3.  Meça a altura, h, a altura dos livros. Estas últimas duas medidas serão usadas 
para determinar o ângulo do plano inclinado. 
 
4. Coloque a esfera rígida no alto do plano inclinado, em seguida libere-a, 
calculando seu tempo de queda. 
Obs: Ajuste e repita esta etapa até que você obtenha uma medida confiável do 
tempo de rolamento da esfera no plano (anote os valores) 

 
5. Levante o plano inclinado colocando um segundo livro sob a extremidade. Ajuste 
os livros de modo que a distância, x, seja a mesma que a leitura precedente. 
 
Repita as etapas 3 e 4 para o novo plano inclinado. 
 
Repita as etapas 3 e 4 para 3, 4, e 5 livros. 
 

Análise 
 
1. utilize as medidas de espaço e tempo para calcular a velocidade e a aceleração 
de uma bola e um carrinho que rola para baixo no plano.  

2. Compare os resultados de uma bola com os resultados de um carrinho sem atrito. 
 

3. Determine a relação matemática entre o ângulo de inclinação e a aceleração da 
bola em queda no plano inclinado.  

4. Calcule a aceleração média para cada altura.  

 
 
7 PROPOSTA PARA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM SOBRE O MOVIMENTO  
 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=txMXR0Q6FF7xMM&tbnid=ab6swhJ9MofkhM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fmovimentoarticular.blogspot.com%2F2010%2F06%2Fo-plano-inclinado.html&ei=rr8XU6rAAYXskQePjIH4CQ&bvm=bv.62577051,d.eW0&psig=AFQjCNEokXK8FOba1p9RZeX8vvspOtMhzQ&ust=1394151078669186
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Os problemas a seguir poderão ser utilizados de acordo com a estratégia do 

professor como pré-teste ou como avaliação da aprendizagem dos estudantes sobre 

os conceitos de trajetória, deslocamento, aceleração e velocidade, relacionados ao 

conteúdo de Cinemática clássica.  

 
 
 
1. Duas pessoas resolvem ir a uma igreja e partem juntas de uma mesma posição, seguindo 
trajetórias diferentes (A e B). As duas pessoas chegam à igreja ao mesmo tempo, conforme mostra a 
figura. Nestas condições: 

 
 
(A) A velocidade de A foi maior que de B 
(B) A velocidade de B foi maior que de A 
(C) A velocidade de A e B foi a mesma 
(D) O deslocamento de A foi menor do que o deslocamento de B 
(E) O deslocamento de B foi menor do que o deslocamento de A 

    

 
 
 
 
3. (ARAÚJO, 2002) Considere os gráficos seguintes, observe que o eixo das ordenadas pode 
representar diferentes grandezas:  
 

 
 
Em Qual(is) destes gráficos tem-se a representação de um movimento com velocidade constante? 
 
(A) I, II e IV      (B) I e III       (C) II e V     (D) II e III      (E) Somente V 

2. (FCI) Um objeto é largado por um avião em 
voo horizontal, como mostrado na figura. 
Qual trajetória, quando vista por um 
observador situado no chão, mais se aproxima 
daquela seguida pelo objeto depois de deixar 
o avião? 
 

______________________________ 
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4. (ARAÚJO, 2002) O gráfico abaixo descreve o movimento de um objeto. Qual das sentenças abaixo 
você diria que representa uma interpretação correta desse movimento?  

 
(A) O objeto rola ao longo de uma superfície lisa. Então, ele desce um plano inclinado e finalmente 
para. 
(B) O objeto inicialmente não se move. Então, ele desce um plano inclinado e finalmente para. 
(C) O objeto está se movendo com velocidade constante. Então, ele diminui sua velocidade e para. 
(D) O objeto inicialmente não se move. Então, ele se move e finalmente para. 
(E) O objeto se move ao longo de uma área plana, movendo-se para trás na descida de um plano 
inclinado, e então, continua se movendo. 
 

 
5. (FCI) Na figura abaixo estão representadas as posições de dois blocos em intervalos sucessivos 
de 0.20 segundos. Os blocos estão se movendo para a direita. 

 
 
Os blocos têm alguma vez a mesma velocidade? 
(A) Não. 
(B) Sim, no instante 2. 
(C) Sim, no instante 3. 
(D) Sim, nos instantes 2 e 5. 
(E) Sim, em algum instante durante o intervalo 3 e 4. 
 
6. (FCI) Na figura abaixo estão representadas as posições de dois blocos em intervalos sucessivos 
de 0.20 segundos. Os blocos estão se movendo para a direita. 
 

 
 
As acelerações dos blocos estão relacionadas da seguinte forma: 
(A) A aceleração de “a” é maior do que a aceleração de “b”. 
(B) A aceleração de “a” é igual à aceleração de “b”. Ambas são maiores do que zero. 
(C) A aceleração de “b” é maior do que a aceleração de “a”. 
(D) A aceleração de “a” é igual à aceleração de “b”. Ambas são zero. 
(E) Não há informação suficiente para responder à pergunta. 
 
7. (Adaptado de Pereira 2000) Os competidores no desenho, Leno e Ruan, disputam uma corrida 
pelos caminhos mostrados. Tomando como base a linha de largada, para alcançar a linha de 
chegada, como você descreveria o movimento dos dois: 
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(A) Leno percorre uma trajetória maior do que Ruan, mas com deslocamento maior. 
(B) Ruan percorre uma trajetória maior do que Leno, mas com deslocamento maior. 
(C) Ruan percorre uma trajetória maior do que Leno, mas com deslocamento menor. 
(D) Leno percorre uma trajetória maior do que Ruan, mas com deslocamento menor. 
(E) Leno percorre uma trajetória maior do que Ruan, mas com o mesmo deslocamento. 

 
 
8. (ARAÚJO, 2002) O gráfico representa o movimento de um objeto. Qual das sentenças é a melhor 
interpretação desse movimento?  

 
 
(A) O objeto está se movendo com aceleração constante e diferente de zero. 
(B) O objeto não se move. 
(C) O objeto está se movendo com uma velocidade que aumenta uniformemente. 
(D) O objeto está se movendo com velocidade constante. 
(E) O objeto está se movendo com uma aceleração que aumenta uniformemente. 

 
9. (PEREIRA, 2000) João e Maria caminham de mãos dadas. Eles andam lado a lado sem que um 
avance à frente do outro. Enquanto Maria dá 3 passos, João dá 1 passo apenas. Considere e marque 
apenas a alternativa que você considera CORRETA:  

 
        Adaptado de Pereira (2000) 

10. (PEREIRA, 2000) Dois corpos de massas diferentes, um mais leve e outro mais pesado, são 
abandonados simultaneamente de uma mesma altura. Marque verdadeiro (V) ou falso (F) para cada 
uma das afirmações a seguir. 
 

(A) João é mais rápido do que Maria, mas sua velocidade é menor. 
(B) Maria e João têm a mesma velocidade. 
(C) João é tão rápido quanto Maria, mas sua velocidade é maior. 
(D) Maria tem maior velocidade que João. 
(E) Maria é mais rápida do que João, mas sua velocidade é menor. 
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(  ) O tempo gasto na queda é o mesmo para os dois corpos. 
(  ) A distância que eles percorrem é a mesma. 
(  ) Eles atingem o solo com a mesma velocidade. 
(  ) A velocidade do corpo mais pesado é sempre maior 
(  ) A aceleração dos dois corpos é a mesma. 
(  ) A aceleração do corpo mais pesado é sempre maior. 

 
11. (ARAÚJO, 2002) Considere os gráficos seguintes observando que o eixo das ordenadas pode 
representar diferentes grandezas 

 

 
 
Qual(is) deles representa(m) um movimento com aceleração constante diferente de zero? 
(A) I, II e IV 
(B) I e III 
(C) II e V 
(D) Somente IV 
(E) Somente V 

 
 
OBS: Para resolver as questões 12 e 13 é necessária a realização de procedimentos 
experimentais. Para tanto:  
1 -  Procedimento que envolvam medição devem ser realizados pelo menos três vezes 
2 –  Caso julgue necessário, podem-se utilizar as tabelas em anexo para organização dos 
dados 

 
 12. Uma pedra é lançada de uma altura de 1,5m. A partir dessa informação, Pedro procurou 
investigar quanto tempo esse objeto levou para atingir o solo. Partido da curiosidade de Pedro: 

a) Analise se velocidade inicial de um objeto tem qualquer coisa a ver com sua aceleração? Por 
exemplo, se ao invés de ser lançada para baixo, a bola acidentalmente tivesse caído dessa mesma 
altura, sua aceleração seria diferente após iniciada a queda? 
  
b) Calcule a velocidade com que essa pedra chega ao solo:  

 
13. Paula é uma estudante bastante curiosa e convidou seus amigos para realizar algumas 
experiência no laboratório de Ciências de sua escola. Em posse de uma bola de isopor de massa 
0,06g e de um carrinho de metal de massa 0,78g buscaram respostas paras as seguintes questões: 

 
a) O que podemos observar com o tempo de queda dos objetos quando colocados simultaneamente 
sobre o plano inclinado?  
 
b) Fazendo a divisão em duas partes, do espaço total do plano inclinado: Podemos afirmar que 
ocorre variação na velocidade desses objetos entre a primeira e a segunda metade do espaço 
percorrido no plano?  
 
c) O movimento é uniforme ou variado? Por que? 
d) Mudando o ângulo de inclinação do plano inclinado o que ocorre com a aceleração de cada 
objeto? 
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Dados 
utilizando 
a bolinha 
em 
queda : 

tentativa 

 

Altura 

(m) 

Tempo 

(s) 
mV ( sm / ) 

01    

02    

03    
  

 

   

 

 
 

 

   

 
 
7 ALGUMAS CONSIDERAÇOES   
 

 
A dicotomia entre Ciência e Arte, embora não caiba dentro das orientações 

educacionais vigente no Brasil, infelizmente, é um modelo que prepondera em meio 

a educação. Uma realidade que se configura como um desafio, para estabelecer a 

interação entre uma e outra, mas que pelo exposto nesta pesquisa não é uma 

impossibilidade. 

No âmbito deste trabalho mostrou-se que estratégias de ensino de resolução 

de problemas e experimentações aliadas ao fazer artístico, que os desafios no 

ensino de Física, embora não sejam fáceis de vencer, podem ser minimizados.  

Apresentamos uma Base Orientadora da Ação, conscientes de que não 

adianta apenas construir uma BOA, faz-se necessário saber direcionar a atividade e 

o estudante deve estar motivado para executar as tarefas.  

Dados usando o plano inclinado (primeira metade) 

Altura do 
plano h 
(m) 

Comprimento do 
plano inclinado  (x) 
Valor da hipotenusa 
(m) 

Seno 
de  θ  

 

Ângulo de 
inclinação 
(º) 

Aceleração Aceleração 
Média (m/s²) 

Tentativa 
1 (m/s²) 

Tentativa 2 
(m/s²) 

Tentativa 3 
(m/s²) 

        

        

        

Dados usando o plano inclinado (segunda metade) 

Altura do 
plano h 
(m) 

Comprimento do 
plano inclinado  (x) 
Valor da hipotenusa 
(m) 

Seno 
de  θ  

 

Ângulo de 
inclinação 
(º) 

Aceleração Aceleração 
Média (m/s²) 

Tentativa 
1 (m/s²) 

Tentativa 2 
(m/s²) 

Tentativa 3 
(m/s²) 
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Consideremos a Atividade de Situação Problema em Cinemática ASPC como 

uma ferramenta com potencial para estimular o conhecimento e a habilidade de 

resolver problemas. Vemos no entanto a necessidade de um estudo mais vasto e 

controlado sobre o impacto do Teatro Científico no Ensino de Física na escola 

Média. 

Acrescentamos que a proposta apresentada precisa ser submetida a 

avaliação de outros professores para seja aprimorada pois, a forma de como avaliar 

os alunos depois deste tipo de trabalho, ainda nos parece representar um desafio. 

Entendemos que como pesquisadores, nosso papel é promover a discussão 

para além do que parece possível, mesmo sem ter a obrigação de sempre acertar, 

por isso, expressamos publicamente o prazer que desfrutamos na realização deste 

trabalho, na companhia de estudantes tão leais, que fizeram brilhar não apenas os 

olhos de uma pesquisadora, mas também de uma educadora.  

Acreditamos que as mudanças no ensino são possíveis e necessárias e o 

horizonte apresentado, configura-se como promissor. É nossa, a responsabilidade 

de aventurar-se por este caminho de pedreiras, quebrar as paredes que se 

formarem, com braveza e incertezas, mas que com certeza, é um caminho repleto 

de satisfação. 
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