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RESUMO 

 

 

Ao longo dos anos, professores do ensino médio vêm encontrando dificuldade s no ensino de 

Física, especificamente no que diz respeito ao conteúdo de Cinemática. O ensino de 

Cinemática é baseado na mera utilização de fórmulas e o resultado disso é uma aprendizagem 

mecânica e sem significado. Tanto alunos quanto professores apresen tam dificuldade em 

conceituar esse saber físico e utilizá-lo adequadamente. A proposta do presente trabalho é 

apresentar uma possibilidade pedagógica para o ensino de Física no ensino médio com foco 

em Cinemática: o ensino de Física contextualizado com o trânsito diante de uma 

aprendizagem significativa baseada nos pressupostos teóricos de Ausubel. A pesquisa, que foi 

realizada entre março e maio de 2018, caracteriza -se como descritiva, bibliográfica e 

experimental, com estudo em campo de abordagem quali-quantitativa. A metodologia 

utilizada subdivide-se em duas etapas: Levantamento e Intervenção. A possibilidade 

pedagógica é um kit intitulado Cidade da Cinemática (KCC) que vem acompanhado por uma 

unidade didática e está disponível em um site de mesmo nome do projeto. A C idade da 

Cinemática é uma cidade fictícia, uma espécie de maquete, a qual apresenta uma estrutura 

itinerante, com um espaço interativo e educativo para que os alunos possam aprender Física e, 

não obstante, adquirirem noções básicas sobre respeito às regras de trânsito. Nela, os alunos 

podem realizar o tráfego de veículos através um circuito que simula as vias de uma cidade. 

Esse circuito conta com cruzamentos, semáforos, faixa de pedestres e outros elementos 

comuns às ruas e avenidas. Ensina-se, por meio de situações de aprendizagem 

problematizadoras (SAPs), os conceitos de Física relacionados à Cinemática e o papel do 

aluno como cidadão inserido no trânsito, dessa forma, contribuindo para a educação no 

trânsito, seja como pedestre, ciclista ou futuro motorista. O ensino de Cinemática deve ser 

trabalhado de uma maneira que estabeleça a conexão entre qualitativo e quantitativo, pois 

quando o aluno compreende a parte teórica do conteúdo, não terá muita dificuldade com os 

cálculos, estabelecendo assim, uma aprendizagem significativa. 

 

Palavras-chave : Ensino de Cinemática. Trânsito. Educação no trânsito. Aprendizagem 

significativa.  



 

ABSTRACT 

 

 

Throughout the years, High School teachers have identified difficulties in the tuition of 

Physics, especially in Kinematics. The way it is presented to students is based on a simple 

usage of formulas, resulting in a mechanical and meaningless learning process. Both students 

and teachers present difficulties in illustrating this Physics knowledge and applying it 

correctly. This paper was written with the aim to present a pedagogical possibility to the 

tuition of Physics in High School, with focus on Kinematics: the teaching of Physics by using 

traffic as a contextualization resource for a significant education based on the theoretical 

hypotheses of Ausubel. This research was performed from March to May 2018. It is 

characterized as descriptive, bibliographic and experimental, with field study of quantitative 

and qualitative approach. The chosen methodology may be subdivided into two stages: data 

collection and intervention. The pedagogical possibility is an educational material entitled 

Kinematics C ity (Cidade da Cinemática – KCC) that is combined with a teaching unit. All 

teaching material is provided in a website w ith the same name of the project. Kinematics City 

is a fictional city, a digital scale model that presents an itinerant structure. It has an interactive 

and educational site, in which students learn Physics meanwhile they acquire basic notions of 

respect for traffic law. In this city, students may reproduce car and motorcycle rides in a track 

that simulates the routes, crossroads, traffic lights, crosswalks and other common elements 

present in real streets and avenues. The concepts of Kinematics and the stu dent’s role in 

traffic as a citizen are both taught through the usage of Problem -based Learning (PBL). This 

contributes to road safety education for students either as pedestrians, cyclists or as future car 

drivers. The tuition of Kinematics should establi sh a connection between qualitative and 

quantitative education. This should occur because students that understand the theoretical 

concept will not have many difficulties in calculations. Therefore, this provides meaningful 

leaning. 

 

Keywords: Kinematics tuition. Traffic. Road safety education. Problem-based learning. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

A Cinemática é a parte da Física responsável pelo estudo dos movimentos, sem 

levar em consideração as causas, focando numa descrição matemática para os modelos 

observados. Estabelece relações entre os elementos envolvidos como posições, velocidades, 

acelerações, tempo, trajetórias e referenciais. 

Os professores do ensino médio, há tempos, encontram dificuldades em transmitir 

aos alunos o conhecimento da Física básica, em especial, o ensino de Cinemática que é um 

dos primeiros conteúdos que os alunos têm contato no estudo da Física. É preciso ser 

ensinado com cuidado e atenção para não induzir os alunos a pensar que estão estudando uma 

parte de Matemática. É um assunto extremamente relacionado ao conhecimento de funções 

lineares e de segundo grau, geralmente é apresentado com excessiva matematização, criando 

nos alunos rejeição e dificuldade de aprendizado. Faz -se necessária a introdução do conteúdo 

colocando em destaque os conceitos que envolvem o estudo. 

O ensino de Cinemática é apresentado aos alunos, geralmente , de uma maneira 

que não desenvolve seu raciocínio e sua visão crítica, prevalecendo a memorização de 

equações e substituição de variáveis sem estabelecer relações com a experimentação e o 

cotidiano, ou seja, uma abordagem que foca na aplicação de fórmulas , sem significado e 

superficial. Resultados mais significativos de aprendizagem serão alcançados quando o ensino 

for baseado em situações contextualizadas e com o auxílio de recursos pedagógicos 

diversificados. Para promover uma maior aprendizagem dos conceitos de Física, em especial 

da Cinemática, este trabalho apresenta o ensino da Cinemática contextualizado, relacionando -

o com situações do cotidiano do trânsito.  

A Cinemática na educação básica estuda fenômenos que facilmente são 

observados em situações no trânsito. Sendo assim, a presente pesquisa pretende verificar uma 

melhora do ensino de Cinemática contextualizado com o tema trânsito, quando propõe a 

aproximação de conceitos físicos e de fenômenos correspondentes, e consequentemente, 

promover a aprendizagem da Física. 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar a eficiência do ensino dos conceitos de 

Cinemática quando apresentados em uma abordagem contextualizada com situações no 

trânsito, explorando uma aprendizagem significativa baseada nos pressupostos  teóricos de 

Ausubel com a aplicação de situações de aprendizagem problematizadoras (SAPs).  O kit 

Cidade da Cinemática (KCC), que vem acompanhado por uma unidade didática, é utilizado 

durante a pesquisa.  
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Os objetivos específicos deste trabalho são:  

 

a) Apresentar situações do cotidiano para mostrar a relevância e importância da 

Física no ensino; 

b) Atrelar conceitos relevantes de Cinemática com o tema trânsito;  

c) Aplicar a metodologia dos três momentos pedagógicos para a abordagem dos 

conteúdos; 

d) Elaborar um material alternativo didático-pedagógico, na forma de uma 

sequência didática, para apoiar a prática docente de Física;  

e) Contribuir para a educação no trânsito com a utilização do KCC.  

 

Pretende-se fornecer exemplos de sugestões de situações de aprendizagem 

problematizadoras que contextualizem o conteúdo e que sejam úteis para a formação de 

atitudes conscientes por parte dos alunos.  

Os conteúdos abordados foram condicionados ao programa previsto pela ementa 

da disciplina de Física I destinado aos alunos do 1º ano do ensino médio e condicionados à 

relevância para a discussão do tema trânsito. Foram divididos em três tópicos: cinemática 

escalar, cinemática vetorial e cinemática angular. A ordem de apresentação dos conteúdos 

seguiu a sequência proposta pela unidade didática que compõe o Produto Educacional.   

Os capítulos que compõem este trabalho são apresentados a seguir: no capítulo 1, 

Introdução, é feita uma breve apresentação do trabalho apontando a justificativa e os objetivos 

da pesquisa. No capítulo 2 é discutida a fundamentação teórica, no qual são apresentados: o 

ensino de Cinemática no ensino médio; os fundamentos da aprendizagem significativa de 

David Ausubel; a relevância do uso de situações de aprendizagem problematizadoras (SAPs) 

e considerações sobre o ensino de Física e o cotidiano do trânsito.  

No capítulo 3 é descrita a metodologia empregada na pesquisa, apresenta o grupo 

amostral utilizado e define os conteúdos de Física abordados na aplicação da pesquisa e os 

procedimentos utilizados na coleta dos dados.  

No capítulo 4 é realizado um diagnóstico dos dados coletados desta pesquisa, 

onde a apresentação é feita em forma de gráficos e quadros, a partir dos quais é realizada uma 

síntese dos resultados obtidos. No capítulo 5 são apresentadas as considerações finais deste 

trabalho, destacando que o seu objetivo foi alcançado, a análise geral de todos os resultados 

obtidos, a viabilidade do kit Cidade da Cinemática como ferramenta pedagógica no ensino de 

Física, assim como as impressões dos alunos da turma que u tilizaram o produto educacional.  



15 
 

2  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Ciência do Movimento 

 

Um fenômeno bastante óbvio e fundamental a ser observado no cotidiano é o 

movimento. Pode-se citar como exemplos: o vento que sopra, as ondas do oceano, o voo dos 

pássaros, a corrida dos animais, a queda das folhas, tudo isto são manifestações de 

movimento. Quase todos os processos imagináveis têm como origem o movimento dos 

corpos. Tanto a Terra quanto outros planetas movem -se em torno do Sol que, por sua vez, faz 

girar o sistema solar em torno do centro da galáxia; os elétrons, em movimento no interior dos 

átomos, dão lugar à absorção e à emissão da luz e, no interior de um metal, produzem corrente 

elétrica; as moléculas de um gás, em movimento aleatório, dão origem à pressão e aos 

processos de difusão. 

Os físicos e engenheiros têm como objetivo descobrir a relação existente entre os 

movimentos e as interações que os produzem e dispor as coisas de modo a produzir 

movimentos úteis (ALONSO et al., 2012). 

Aristóteles estabeleceu que o movimento fosse divido em duas classes: a do 

movimento natural e a do movimento violento. Cada uma delas deve ser considerada como 

um pano de fundo para introduzir ideias sobre o movimento. O filósofo explicava que o 

movimento natural decorre da natureza de um objeto, dependendo de qual combinação dos 

quatro elementos, terra, água, ar e fogo, ele fosse construído. Cada objeto no universo tem seu 

lugar apropriado, determinado pela sua natureza; qualquer objeto que não esteja em seu lugar 

apropriado se esforçará para alcançá-lo.  

Por ser de terra, um pedaço de barro não devidamente apoiado cai ao chão. Por ser 

de ar, uma baforada de fumaça sobe; sendo uma mistura de terra e ar, mas predominantemente 

terra, uma pena cai ao chão, mas não tão rápido quanto um pedaço  de barro. Aristóteles dizia 

que um objeto mais pesado deveria esforçar-se mais fortemente. Os objetos deveriam cair 

com rapidez proporcional a seus pesos, ou seja, quanto mais pesado o objeto, mais rápido 

deveria cair. 

O movimento natural poderia ser dire tamente para cima ou para baixo, para todas 

as coisas da Terra, ou poderia ser circular, para os objetos celestes. O movimento circular não 

possuía começo ou fim, ao contrário do movimento para cima e para baixo, repetindo -se sem 

desvio. 
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Para Aristóteles, leis diferentes aplicavam -se aos céus, visto que os corpos 

celestes são esferas perfeitas constituídas por uma substância perfeita e imutável, que ele 

chamou de quintessência. A quintessência é a quinta essência, as outras são terra, água, ar e 

fogo. O único objeto celeste com alguma alteração detectável em sua superfície era a  Lua 

O movimento violento resultava, segundo Aristóteles, de forças que puxavam ou 

empurravam. Era o movimento imposto. Uma pessoa empurrando um carro de mão ou 

sustentando um objeto pesado im punha movimento, como faz alguém quando atira uma pedra 

ou vence um cabo de guerra. O vento im põe movimento aos navios. O fato essencial sobre o 

movimento violento é que ele tinha uma causa externa e era comunicado aos objetos; eles se 

moviam não por si mesmos, nem por sua natureza, mas por causa de empurrões e puxões.  

O movimento violento enfrentava suas dificuldades, já que os empurrões e puxões 

responsáveis por ele nem sempre eram evidentes. Exemplo, a corda de um arco move uma 

flecha até que esta tenha deixado o arco; após, uma explicação adicional do movimento 

posterior da flecha parecia exigir algum outro agente propulsor . Logo, Aristóteles imaginou 

que o ar expulso do caminho da flecha em movimento causava um efeito de compressão sobre 

a parte traseira da flecha, quando o ar investisse pata trás, a fim de evitar a formação de um 

vácuo. A flecha era propelida pelo ar como um sabonete é propelido na banheira quando se 

aperta uma de suas extremidades.  

Aristóteles pensava que todos os movimentos acontecessem por cauda da natureza 

do objeto movido ou devido a empurrões ou puxões mantidos. Uma vez que o objeto se 

encontra em seu lugar apropriado, ele não mais se moverá a não ser que seja obrigado por 

uma força. Os corpos celestes são uma exceção, o estado normal é o do repouso. 

As conclusões de Aristóteles sobre o movimento constituíram um início do 

pensamento científico, e mesmo ele não as considerasse como palavras finais a respeito do 

assunto, seus seguidores aceitaram -nas como além de qualquer questionamento por quase  

2.000 anos. A ideia segundo a qual o estado normal de um objeto é o de repouso estava 

implícita no pensamento antigo, medieval e do início do Renascimento. Já que era claro para a 

maioria dos pensadores até o século XVI que a Terra ocupava seu lugar apropriado, e desde 

que era impensável uma força capaz de mover a Terra, parecia completamente claro que a 

Terra realmente não se movesse. 

O astrônomo polonês Nicolau Copérnico (1473-1543) formulou sua teoria do 

movimento da Terra. Para ele, a maneira mais simples de explicar os movimentos observados 

do Sol, da Lua e dos planetas no céu era supor que a Terra circulava em torno do Sol.  
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Durante muito tempo ele trabalhou sem tornar públicos seus pensamentos. Em 

seus últimos dias ele enviou seu De Revolutionibus para a impressão. A primeira cópia de sua 

famosa exposição chegou a ele no dia de sua morte, em 24 de maio de 1543.  

Galileu Galilei (1564-1642) foi um físico, matemático, astrônomo e filósofo 

florentino. Ele quem deu prestígio à opinião de Copérnico sobre o movimento e foi o primeiro 

a refutar definitivamente as concepções de Aristóteles por meio da observação e dos 

experimentos. 

Galileu facilmente derrubou a hipótese de Aristóteles sobre a queda dos corpos. 

Segundo a História, Galileu deixou cair da Torre Inclinada de Pisa vários objetos com pesos 

diferentes e comparou suas quedas. Diferente da afirmativa de Aristóteles, Galileu comprovou 

que uma pedra duas vezes mais pesada que outra não caía realmente duas vezes mais rápido. 

Exceto pelo pequeno efeito da resistência do ar, ele descobriu que objetos de vários pesos, 

soltos ao mesmo tempo, caíam juntos e atingiam o chão ao mesmo tempo.  

Galileu demonstrava mais interesse em como as coisas se movem do que em 

porque elas o fazem. Ele mostrou que a experimentação, mais do que a lógica, é o melhor 

teste do conhecimento. O movimento sempre envolve um meio resistivo, como o ar ou água, 

por exemplo. Aristóteles acreditava ser impossível a existência de um vácuo e, portanto, não 

considerou seriamente o movimento na ausência de qualquer meio interagente. Para 

Aristóteles era fundamental que sempre fosse necessário empurrar ou puxar um objeto para 

mantê-lo em movimento. Foi este princípio elementar que Galileu negou ao afirmar que, se 

não houvesse interferência sobre um objeto móvel, este deveria mover-se em linha reta para 

sempre; nada de empurrão, puxão ou qualquer tipo de força era necessária para  isso. 

Galileu fez experiências com o movimento de diversos objetos sobre planos 

inclinados em vários ângulos para testar sua hipótese. Ele percebeu que bolas que rolavam 

para baixo sobre planos inclinados ficavam mais velozes, enquanto bolas que rolavam para 

cima, sobre um plano inclinado, ficavam menos velozes.  

Sendo assim, Galileu concluiu que bolas que rolassem sobre um plano horizontal 

não deveriam tornar-se mais ou menos velozes. A bola atingiria finalmente o repouso, não 

devido a sua natureza, mas devido o atrito. Essa conclusão foi sustentada pelas observações 

de Galileu sobre o movimento ao longo de superfícies progressivamente mais lisas: com 

menos atrito, o movimento dos objetos persistia por mais tempo; quanto menor o atrito, mais 

próxima de uma constante se tornava a rapidez do movimento.  

Na ausência de atrito ou de outras forças opositoras, um objeto movendo-se na 

horizontal continuaria movendo-se indefinidamente. Para sustentar essa afirmativa, Galileu 
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colocou dois de seus planos inclinados um de frente para o outro. Foi observado que uma bola 

liberada do topo de um plano inclinado, a partir do repouso, rolava para baixo e então subia o 

outro plano inclinado até alcançar sua altura inicial.  

Concluiu que somente o atrito a impedia de subir até exatamente a mesma altura, 

já que quando mais liso era o plano, mais próximo daquela altura inicial che gava a bola. 

Galileu deduziu o ângulo de inclinação do plano de subida. Novamente a bola alcançava a 

mesma altura, mas teve de ir mais longe. Mais deduções no valor do ângulo deram resultados 

similares: para alcançar a mesma altura, cada vez a bola tinha de ir mais longe. Então uma 

questão foi colocada: “Se existe um plano horizontal longo, quão longe deve ir a bola para 

alcançar a mesma altura?” A resposta é: “Para sempre, ela nunca alcançará sua altura inicial”.  

Galileu fez outra análise sobre isso. Sendo o movimento de descida da bola no 

primeiro plano igual para todos os casos, a sua rapidez quando começa a subir o segundo 

plano e a mesma para todos os casos. Caso ela se mova para cima sob uma inclinação muito 

forte, rapidamente perde sua rapidez. Sob um a inclinação menor, perde mais lentamente sua 

rapidez e rola por mais tempo. Quanto menor for a inclinação de subida, mais lentamente 

perderá sua rapidez. Para o caso extremo em que não houver nenhuma inclinação, quando o 

plano for horizontal, a bola não deveria perder nenhuma rapidez. Sem forças retardadoras, a 

tendência da bola é mover-se eternamente sem tornar-se mais lenta. A propriedade de um 

objeto tender a manter-se em movimento numa linha reta foi denominada por Galileu de 

inércia. 

O conceito de inércia defendido por Galileu desacreditou a teoria de Aristóteles 

do movimento. De fato, Aristóteles não reconheceu a ideia de inércia, pois deixou de imaginar 

como seria o movimento sem atrito. Para ele todo movimento estava sujeito a resistência e fez 

deste o fato central de sua teoria do movimento. O erro de Aristóteles em reconhecer o atrito 

pelo que ele é, isto é, uma força como qualquer outra, impediu o progresso da Física por 

aproximadamente 2.000 anos, até a época de Galileu. A aplicação do conceito d a inércia 

proposto por Galileu revelaria que nenhuma força era necessária para manter a Terra 

movendo-se para frente. Assim sendo, estava aberto o caminho para Isaac Newton sintetizar 

uma nova visão do universo.  

Isaac Newton nasceu em 1642. Aos 23 anos, desenvolveu suas famosas leis do 

movimento, que suplantaram em definitivo as ideias de Aristóteles que dominaram o 

pensamento das melhores mentes por quase dois milênios (HEWITT, 20 15). 
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2.2  O Ensino de Cinemática no Ensino Médio  

 

As diretrizes e parâmetros que organizam o ensino médio apontam que a Biologia, 

a Física, a Química e a Matemática compõem a área do conhecimento intitulada de ciências 

da natureza, matemática e suas tecnologias. Elas têm em comum a investigação da natureza e 

dos desenvolvimentos tecnológicos, compartilham linguagens para a representação e 

sistematização do conhecimento de fenômenos e processos naturais ou tecnológicos. Fazem 

parte da construção da cultura científica e tecnológica, que como toda cultura, é fruto da 

evolução social e econômica ao longo da história (MEC, 2006). 

Com as diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) a Física no 

ensino médio ganhou um novo sentido. A Física deve ser voltada para a formação de um 

cidadão contemporâneo, atuante e solidário, para compreender, intervir e participar do mundo 

em que vive (MAGNONI, 2014). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) assumem que o mundo vivencial do 

aluno deve ser: 

 

O ponto de partida para o desenvolvimento de conhecimentos práticos, 

contextualizados e relacionados com uma cultura geral. Com essa perspectiva, 

orientam as atividades a fim de dar sentido ao que se ensina na escola. Essa 

tentativa de relacionar a realidade vivida e a busca de sentido na Física escolar 

se torna mais evidente quando os PCN+ afirm am que “os critérios para seleção, 

estabelecimento de sequências e o planejamento devem ter como linhas mestras 

as competências e a necessidade de impregnar de significado prático e visão de 

mundo o conhecimento físico apresentado ao jovem”. Embora pareça destoar 

um pouco do enfoque cognitivo dado às competências, o caráter prático 

atribuído aos saberes escolares visa a atrair o aluno e fazer com que as 

competências construídas se transformem em ação (PCN, 2002).  

 

Segundo os PCN (2002) a Física escolar deve  ser contextualizada, sem a 

apresentação de saberes fragmentados e orientados apenas para a resolução de exercícios 

idealizados. A formalização matemática é necessária, mas deve ser desenvolvida como síntese 

de conceitos e relações, compreendidos anteriorm ente de maneira fenomenológica e 

qualitativa. 

A Cinemática é a parte da mecânica que estuda os movimentos, 

independentemente de suas causas, visando uma descrição matemática em relação aos 

modelos observados. Estabelecer relações entre os elementos envolvi dos nesta temática como 

posições, velocidades, acelerações, tempo, trajetórias e referenciais.  

Existem razões para justificar o estudo da Cinemática, entre elas: a história da 

Física que tem início com o estudo dos movimentos e a relação que a Cinemática e stabelece 
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com a Matemática como ferramenta básica para o estudo da Física (GASPAR, 1994).  

No ensino da Física ainda predom inam aulas expositivas, resolução de exercícios 

e problemas, e com menor frequência, a realização de atividades experimentais com rote iros 

fechados. A maioria dos alunos não gosta e nem encontra estímulo para aprender Física, por 

não a compreender. Os mesmos são levados a decorar fórmulas e resolver repetidas vezes 

problemas fora da realidade (OLIVEIRA, 2006). 

No ensino médio a Cinemática é apresentada de uma maneira que tem prejudicado 

a sua aprendizagem. Segundo Napolitano e Lariucci (2001) alguns fatores contribuem para o 

prejuízo da aprendizagem da Cinemática:  

 

a) existe um tempo excessivo que é direcionado ao seu estudo, diversas vezes em 

detrimento do estudo de outros temas, como Dinâmica e  Gravitação; 

b) os alunos não contam com experimentos sobre o tema; 

c) sua aprendizagem é reduzida a um conhecimento abstrato de um enorme 

número de fórmulas e terminologias sem correlação com a natureza. E m geral, os 

alunos não conseguem uma visualização concreta dos movimentos.  

 

Alguns autores concordam que o ensino de Cinemática é realizado de uma 

maneira que os alunos não desenvolvem seu raciocínio e sua visão crítica. Para Rosa (2005) o 

ensino é baseado apenas na memorização de equações e substituição de variáveis sem relação 

com a experimentação e o cotidiano.  

O ensino da Cinemática tem dado maior destaque para a álgebra em detrimento da 

parte conceitual no estudo dos fenômenos. O livro texto utilizado pelos alunos e por 

professores para a preparação das aulas, na maioria das vezes, não apresenta base histórica 

para justificar como aquele conceito foi construído. Abordar a história da Física pode ser uma 

estratégia significativa, tanto para dar sentido à  construção do conteúdo ministrado, como 

também, melhorar as condições de preparo de aula para os professores (MACEDO, 2010).  

Os livros didáticos do ensino médio, geralmente, apresentam a Física através de 

um ensino baseado em abstrações matemáticas, sem a exploração adequada dos conceitos que 

levaram a essas formulações, isto é, o ensino de Física é pragmático, destacando a 

importância de decorar fórmulas (LIMA, 2012). 

De acordo com Souza e Donangelo (2012), a Cinemática tem ocupado menos 

espaço no currículo de Física do ensino médio, pois seus conceitos são apresentados de forma 

extremamente matematizada e longe da realidade. Resume-se à memorização de fórmulas e 
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aplicações em situações artificiais. O estudo da Cinemática é importante por contribuir para a  

compreensão de outras áreas da ciência. Proporciona a familiarização dos alunos com 

métodos que serão exigidos em muitas outras ocasiões e contextos, por exemplo, na 

caracterização do papel da linguagem matemática no desenvolvimento e estudo das ciências 

físicas.  

 

2.3  Aprendizagem Significativa de David  Ausubel 

 

É importante que o professor conheça as teorias de aprendizagem para que possa 

adquirir as habilidades para efetivar a aprendizagem do aluno.  Para trabalhar o ensino de 

Física contextualizado com  situações do trânsito, utiliza-se a teoria da Aprendizagem 

Significativa defendida por Ausubel (1980), bem como o autor que estuda e aplica essa teoria, 

Moreira (2012). 

As ideias da aprendizagem significativa de Ausubel estão sendo utilizadas na 

pesquisa como ferramentas úteis que fundamentam o produto educacional planejado e 

aplicado para a investigação do ensino de Física contextualizado com o  trânsito. 

David Paul Ausubel, nascido em 25 de outubro de 1918, em Nova York. 

Direcionou seus estudos para a psicologia educacional com foco em uma teoria de 

aprendizagem não mecânica para ser aplicada em sala de  aula. Ausubel (1980) afirma a 

existência de quatro formas de aprendizagem. O Quadro 1 apresenta as características de cada 

uma delas. 

 

Quadro 1 – Os tipos de aprendizagem 

Aprendizagem  Característica 

Mecânica O novo conceito é armazenado de forma arbitrária, aleatória, sem interagir com 

conceitos já armazenados. 

Significativa  O novo conceito é armazenado se relaciona com o que o indivíduo já conhece, 

ampliando sua estrutura cognitiva.  

Recepção O indivíduo já recebe o conteúdo principal na sua forma final.  

Descoberta O conteúdo principal a ser aprendido é descoberto pelo indivíduo.  

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Na aprendizagem significativa ideias expressas simbolicamente sofrem uma 

interação substantiva e não-arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe. Substantiva significa 

não-literal, sem ser ao pé-da-letra, e não-arbitrária quer dizer uma interação com determinado 

conhecimento relevante que já existe no cognitivo do aprendiz. 

Um conhecimento relevante para uma nova aprendizagem pode ser, por exemplo, 

um símbolo com significado, algo conceitual, um modelo mental, uma imagem. David 
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Ausubel (1980) denominava esse conhecimento de subsunçor ou ideia -âncora. 

Subsunsor é um conhecimento específico, que já existe na estrutura de 

conhecimentos do aprendiz que dá significado para um novo conhecimento. Seja por recepção 

ou por descoberta, os novos conhecimentos somente terão significados mediante a existência 

de conhecimentos prévios relevantes e a interação com os mesmos (MOREIRA, 2012).  

Para existir Aprendizagem Significativa, é preciso a existência de ideias -âncora na 

estrutura cognitiva do aluno com as quais os novos conceitos venham a interagir, garantindo a 

assimilação do novo conhecimento. Ausubel (1980) defende o desenvolvimento de recursos 

denominados “Organizadores prévios” para que sirvam de âncora a novas aprendizagens 

proporcionando o desenvolvimento das ideias prévias.  

Organizadores prévios são materiais introdutórios apresentados antes do assunto a 

ser aprendido. Seria um conteúdo de maior nível de generalidade do que aquele que será 

aprendido para relacionar ideias contidas na estrutura cognitiva e ideias contidas na atividade 

de aprendizagem. O organizador prévio serve de elo entre o que o aprendiz já sabe e o que ele  

deve saber, de modo que o novo conhecimento seja aprendido de maneira significativa 

(PONTES NETO, 2006).  

A aprendizagem significativa tem como característica a interação entre 

conhecimentos prévios e conhecimentos novos, onde a interação acontece de forma não -literal 

e não-arbitrária. Novos conhecimentos têm significado para o aprendiz e os conhecimentos 

prévios conseguem novos significados ou mais estabilidade cognitiva.  

Uma das formas de aprendizagem significativa é a aprendizagem superordenada, 

cujo uma nova ideia, um novo conceito, uma nova proposição, com mais abrangência, tende a 

subordinar conhecimentos prévios. Existe também a aprendizagem significativa subordinada, 

onde um novo conhecimento consegue significado na ancoragem interativa juntamente com 

um conhecimento prévio relevante. 

A estrutura cognitiva é uma estrutura de subsunçores interrelacionados e 

hierarquicamente organizados. É dinâmica e apresenta como característica dois processos 

principais: a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora.  

Na diferenciação progressiva prevalece o processo de atribuição de novos 

significados a um determinado subsunçor que é resultado da sucessiva utilização do 

subsunçor para atribuir significado a novos conhecimentos. Por meio de sucessivas  interações 

um determinado subsunçor adquire novos significados, fica mais rico, refinado, diferenciado e 

com maior possibilidade de ser ancoradouro para novas aprendizagens significativas.  

A reconciliação integradora é simultânea à diferenciação progressiva.  Elimina 
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diferenças aparentes, resolve inconsistências, integra significados e faz superordenações.  

Para Ausubel o conhecimento prévio é o elemento mais importante para a 

aprendizagem significativa de novos conhecimentos, ou seja, o conhecimento prévio, os 

subsunçores já presentes na estrutura cognitiva do indivíduo que aprende (MOREIRA, 2012).  

Moreira (2012, p. 8) destaca que “essencialmente, são duas as condições para a 

aprendizagem significativa: 1) o material de aprendizagem deve ser potencialmente 

significativo e, 2) o aprendiz deve apresentar uma predisposição para aprender”.  

Na primeira condição o material é apenas potencialmente significativo, não é 

significativo. Não existem livro, aula e problema significativos, visto que, o significado está  

nas pessoas e não nos materiais. Na segunda condição o aprendiz precisa estabelecer uma 

relação dos novos conhecimentos, de uma maneira não-arbitrária e não-literal com os seus 

conhecimentos prévios. Este é o significado de predisposição para aprender (MOREIRA, 

2012). 

Em síntese, aprendizagem significativa apresenta significado, compreensão, 

sentido, capacidade de transferência. Ela é justamente o contrário da aprendizagem mecânica 

que é simplesmente memorística e sem significado. A aprendizagem significativa necessita do 

conhecimento prévio do aprendiz, da relevância do novo conhecimento e da sua predisposição 

para aprender (RODRIGUES, 2008). 

Neste trabalho, entre os aspectos apresentados da Aprendizagem Significativa, os 

organizadores prévios é o que está sendo utilizado com maior ênfase, especialmente para a 

organização dos conceitos de Cinemática.  

 

2.4  O Uso de Situações de Aprendizagem Problematizadoras 

 

A utilização de situações de aprendizagem  problematizadoras (SAPs) baseadas na 

contextualização dos conteúdos promove o desenvolvimento de competências e habilidades 

úteis em relação a procedimentos atitudinais por parte dos alunos e, também, no 

desenvolvimento de valores inerentes à vida em sociedade. Contribui para o desenvolvimento 

da capacidade de análise, argumentação e posicionamento crítico em relação ao tema 

abordado, com base em conhecimentos específicos. Possibilitam aproximações com o 

cotidiano do aluno.  

O trabalho com situações problema requer o entendimento da sistemática  que 

envolve o contexto escolar. A escolha dessa sistemática não pode ser feita de qualquer 

maneira, é preciso considerar o contexto e os sujeitos que serão trabalhados (SILVA ; 
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COSTA; ATAÍDE, 2010).  

A problematização está relacionada, em especial, com o levantamento das 

concepções prévias dos estudantes e com a significação conceitual, isto é, a problematização 

favorece para que os conceitos estudados consigam obter novos sentidos e significados à 

medida que o estudante constrói novas relações com o objeto de estudo.  

A metodologia da problematização é uma interessante alternativa para a 

sistematização do processo ensino-aprendizagem, pois busca na solução de problemas da 

realidade o desenvolvimento do aluno (PEREIRA, 2012). 

Segundo Prado (2008), a metodologia baseada na problematização tem como 

ponto de partida a realidade ou um recorte da realidade que permite ao aluno extrair e 

identificar os problemas existentes.  

Para se estabelecer uma dinâmica de atuação docente na sala de aula para a 

aplicação de situações de aprendizagem problematizadoras, uma possibilidade é a utilização 

dos momentos pedagógicos: problematização inicial, organização do conhecimento e 

aplicação do conhecimento (DELIZOICOV, 2007).  

Essa dinâmica que foi abordada inicialmente por Delizoicov e Angotti (2007)  e 

apresenta as seguintes características:  

 
Problematização Inicial: apresentam-se questões ou situações reais que os alunos 

conhecem e presenciam e que estão envolvidas nos temas. Nesse momento 

pedagógico, os alunos são desafiados a expor o que pensam sobre as situações, a fim 

de que o professor possa ir conhecendo o que eles pensam. Para os autores, a 

finalidade desse momento é propiciar um distanciamento crítico do aluno ao se 

defrontar com as interpretações das situações propostas para discussão, e fazer com 

que ele sinta a necessidade da aquisição de outros conhecimentos que ainda não 

detém. Organização do Conhecimento : momento em que, sob a orientação do 

professor, os conhecimentos de física necessários para a compreensão dos temas e  

da problematização inicial são estudados. Aplicação do Conhecimento : momento 

que se destina a abordar sistematicamente o conhecimento incorporado pelo aluno, 

para analisar e interpretar tanto as situações iniciais qu e determinaram seu estudo 

quanto outras que, embora não estejam diretamente ligadas ao momento inicial, 

possam ser compreendidas pelo mesmo conhecimento. (DELIZOICOV; ANGOTTI, 

2007a, p. 200,201, 202). 

 

Durante a problematização inicial o professor deve diagnosticar somente o que os 

estudantes sabem e pensam sobre uma determinada situação. Deve organizar a discussão, não 

para fornecer explicações prontas, mas buscar o questionamento das interpretações assum idas 

pelos estudantes.  

Na organização do conhecimento os conhecimentos exigidos para a compreensão 

do tem e da problematização inicial deverão ser sistematicamente estudados sob a orientação 

do professor. Serão ressaltados pontos importantes e sugeridas atividades, com as quais  
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poderão se trabalhar para organizar a aprendizagem. Em relação ao ponto de vista  

pedagógico, para o desenvolvimento desse momento, o professor deve utilizar diversas 

atividades, entre elas, exposição, formulação de questões, texto para discussões, trabalho 

extraclasse e revisão.  

Nesse momento, a abordagem dos conceitos científicos deve ser o ponto de 

chegada, seja para a construção do conteúdo programático seja para a aprendizagem dos 

alunos. Para que os alunos compreendam cientificamente as situações problematizadoras, o 

professor deve desenvolver atividades que envolvam a utilização de textos de divulgação 

científica, tecnologias da informação e comunicação e a dinâmica discursiva.  

No momento da aplicação do conhecimento, existe a busca pela generalização da 

conceituação, ou seja, a identificação e o emprego da conceituação científica envolvida, onde 

o potencial explicativo e conscientizador das teorias científicas devem ser explorados. 

O estudante possui a potencialidade de compreender cientificamente as situações 

abordadas na problematização inicial, razão pela qual, na aplicação do conhecimento, retorna - 

se para as situações iniciais, que agora passam a ser entendidas a partir do olhar da Ciência 

(DELIZOICOV et al., 2007). 

A dinâmica dos três momentos pedagógicos considera a participação tanto do 

professor quanto do aluno na sala de aula. Sendo assim, os três momentos pedagógicos 

representam uma tentativa de inovar o processo de ensino e aprendizagem.  

 

2.5  O Ensino de Física e o Cotidiano do Trânsito 

 

Uma das alternativas para provocar o interesse dos alunos é a contextualização  

das leis da Física aos fenômenos vivenciados no cotidiano do aprendiz. Situações essenciais 

para a criação de concepções espontâneas podem ser vivenciadas, pois são elaboradas a partir 

de sua vivência, da interpretação do que o rodeia, representando assim, elemento subsunçor à 

aprendizagem de um novo conceito, através de sua estrutura mental (VIZZOTTO,  2017). 

O cotidiano do trânsito é uma possibilidade de obtenção dos conhecimentos 

prévios dos alunos, e assim, torna-se um organizador de referencial comum para a observação 

dos elementos essenciais à construção das estruturas de pensamento necessárias no Ensino de 

Física (TOTI et al., 2010). 

A Física e o trânsito podem contribuir para melhorar dois fatores que pr ecisam de 

atenção no cotidiano: o ensino de Física que deverá ser levado para a vida do aluno e a 

prevenção de acidentes de trânsito (BRUST, 2013).  
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A escola, a educação em ciências de uma maneira geral e o ensino de Física 

ganham um relevante espaço, quando existe embasamento teórico para a explicação de muitos 

fenômenos percebidos no cotidiano do trânsito, sendo assim, surge um contexto importante 

para ser abordado nas aulas de Física (VIZZOTTO, 2017).  

A Física aliada ao trânsito pode proporcionar momentos de conscientização e 

valorização dos direitos e deveres dos motoristas e pedestres. Atividades que abordem essa 

combinação, Física e trânsito, favorecem a aprendizagem significativa, estimulando os alunos 

a trabalhar os conceitos de maneira agradável, promovendo a troca de informações em sala de 

aula (CRUZ, 2008). 

Segundo Silva (2009) é imprescindível construir na formação inicial, nas escolas e 

comunidades, ambientes coletivos que proporcionem  discussões sobre a inserção da educação 

para o trânsito nos currículos escolares.  

Veículos de comunicação veiculam frequentemente a importância da educação de 

trânsito para a formação do condutor consciente, especialmente a educação de trânsito na 

infância: 

 

A cidadania como conceito a ser trabalhado desde a infância , etapa da vida em que 

mais se aprende. A premissa defendida por especialistas em setores diversos da 

sociedade diz respeito a práticas que levam a um bem -estar coletivo. No trânsito, 

isso não deve ser diferente. Frente a populações adensadas, ruas e avenidas se 

tornam cada vez mais disputadas, exigindo de temas como mobilidade urbana e  

segurança viária o debate contínuo, seja em aspectos sociais, econômicos, políticos, 

mas, sobretudo, educacionais (GADELHA, 2019). 

 

Segundo o Diário do Nordeste (2019), o professor do Departamento de 

Engenharia de Transportes da Universidade Federal do Ceará (UFC), Flávio Cunto, defende 

que a educação de trânsito na infância deve ser trabalhada tanto para seguir regras de 

circulação, quanto também para ensinar sobre o respeito individual no compartilhamento do 

espaço público.  

Escolinhas de trânsito promovem educação para futuros condutores no Ceará, 

onde cidades do interior do Estado implantaram equipamentos objetivando educar as crianças 

e jovens para um trânsito seguro e conscientizar a sociedade para a redução de acidentes 

(PIMENTEL; BARBOSA, 2019). 

De acordo com Silva (2009), existem vantagens pedagógicas do uso de conteúdos 

conceituais de Física possíveis de serem trabalhados com a educação para o trânsito, entre 

elas: 

a) evidenciar a relevância da Física e mostrar como esta pode ser aplicada para 
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solucionar problemas práticos da vida real; 

b) fornecer exercícios de problemas que permitam diferentes métodos de 

resolução; 

c) promover a consciência sobre questionamentos científicos sobre problemas da 

vida real que necessitam de complementação, por exemplo, por considerações 

legais e morais; 

d) reforçar a importância da segurança nas estradas ao destacar a obediência às 

leis de do trânsito. 

 

A educação no trânsito é necessária, pois os acidentes no trânsito representam 

uma preocupação constante para as autoridades e despertam o interesse em relação ao 

combate desse problema, já que uma das causas é a falta de cidadania por parte da população. 

Sendo assim, é importante a inserção desse tema em sala de aula, como disciplina obrigatória  

no ensino fundamental e médio, como aponta a Lei nº 9.503/97. 

O papel da Física para a transformação da sociedade é indispensável, pois abrange 

desde a interpretação de fenômenos naturais até o entendimento do a vanço da tecnologia. Em 

relação ao trânsito, a Física pode proporcionar uma visão mais abrangente da relação entre as 

pessoas, veículos e suas normas de circulação.  

O próximo capítulo descreve a metodologia empregada na pesquisa, a dinâmica 

didático-pedagógica de aplicação, classificando-a quanto à natureza, quanto à abordagem, 

quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos. Apresenta o grupo amostral utilizado, 

define os conteúdos de Física abordados na aplicação da pesquisa e os procedimentos 

utilizados na coleta dos dados.  
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3  METODOLOGIA 

 

3.1  Caracterização da Pesquisa 

 

A pesquisa é caracterizada como descritiva, experimental, com estudo de 

abordagem quali-quantitativa, pois exige a análise qualitativa de fenômenos físicos 

contextualizados com o trânsito e as conclusões são levantadas ao comparar o desempenho de 

turmas distintas de alunos através do levantamento percentual de acertos da avaliação 

diagnóstica de aprendizagem antes e depois da aplicação da metodologia sugerida.  

É também classificada como exploratória, já que visou proporcionar maior 

familiaridade com a compreensão de um tema pouco explorado, pois existe pouco 

conhecimento sobre o ensino de Física, em particular da Cinemática, contextualizado com o 

trânsito.  

A pesquisa foi dividida em quatro etapas: 

 

a) Contextualização do ambiente do estudo: cenário da pesquisa e descrição dos 

sujeitos da pesquisa; 

b) Abordagem dos conteúdos físicos contextualizados com o trânsito a serem 

estudados durante a aplicação do kit Cidade da Cinemática; 

c) Aplicação da unidade didática; 

d) Coleta de dados.  

 

3.2  Etapas da pesquisa 

 

3.2.1  Cenário e descrição dos sujeitos da pesquisa 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida em uma escola da rede pública, no Município de 

Fortaleza, Estado do Ceará. A pesquisa ocorreu durante os meses de março, abril e maio de 

2018, no período da manhã, com um grupo de 70 (setenta) alunos do primeiro ano do ensino 

médio.  

O grupo foi dividido em duas turmas de 35 alunos e cada turma foi submetida a 

uma metodologia diferente de explanação dos conteúdos. A primeira turma, denominada de 

Turma Experimental (TE), onde os conteúdos foram abordados de forma contextualizada com 

o tema trânsito. A segunda turma, chamada de turma controle, foi submetida à metodologia 
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tradicional, onde foi utilizado apenas o material didático disponível, como livro, quadro 

branco, pincel, projetor multimídia e o professor.  

A metodologia da pesquisa foi aplicada em uma turma de 1º ano de ensino médio 

integral de uma instituição de ensino público estadual. A motivação de escolh er uma turma de 

1º ano deu-se pela razão de ser o primeiro contato dos estudantes com a Mecânica, em 

particular, com a Cinemática. 

O conteúdo programático do 1º ano abordado foi o estudo da Mecânica, com foco 

na Cinemática, com uma carga horária de 02 aulas semanais. No momento da aplicação da 

pesquisa os estudantes viam paralelamente toda a Cinemática.  

 

3.2.2  Abordagem dos conteúdos físicos contextualizados com o trânsito 

 

A abordagem dos conteúdos físicos que foram trabalhados de maneira 

contextualizada com o trânsito foi desenvolvida em sala de aula, com o estudo dos tópicos de 

cinemática escalar, cinemática vetorial e cinemática angular , através de situações de 

aprendizagem problematizadora (SAPs), utilizando-se um recurso pedagógico composto por 

um kit intitulado “Cidade da C inemática”, que vem acompanhado por uma unidade didática 

que busca facilitar o ensino e aprendizagem de Física.  

O kit Cidade da Cinemática (KCC) traz um tapete que ilustra a planta de uma 

cidade, onde os alunos podem aplicar os conceitos físicos, contextualizando-os com o 

cotidiano do trânsito de uma cidade. É uma maquete que possui uma estrutura itinerante, com 

um espaço interativo e educativo para que os alunos compreendam os fenômenos cinemáticos, 

e também, aprenderem a respeitar as regras de trânsito.  

Nela, há a possibilidade para a realização do tráfego de carrinhos, motozinhas e 

mini bicicletas por um circuito que simula as vias de uma cidade, com cruzamentos, 

semáforos, faixa de pedestres e outros elementos comuns às ruas e avenidas.  

O Quadro 2 mostra a relação dos recursos materiais e financeiros investidos na 

construção do kit.  
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Quadro 2 – Relação dos materiais e recursos investidos na construção do kit Cidade da Cinemática 

Material Quantidade Custo unitário (R$) Total (R$) 

Caixa organizadora 1 55,00 55,00 

Canudo telescópico 1 34,90 34,90 

Conjunto de carrinhos  1 19,90 19,90 

Super locomotiva 1 119,99 119,99 

Mini bicicleta 1 37,85 37,85 

Plastificação de placas 41 2,00 82,00 

Tapete tema trânsito 1 80,00 80,00 

Embalagem de espetos para churrasco 1 55,90 5,90 

Impressões e cópias 100 0,20 20,00 

Total (R$) 455,54 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Com o kit Cidade da Cinemática (KCC), os alunos aprendem por meio de 

situações de aprendizagem problematizadoras (SAPs), conceitos de Física relacionados à 

Cinemática e o seu papel de cidadão inserido no trânsito, seja como pedestre, ciclista ou 

futuro motorista. Existe a exploração de recursos experimentais de forma cognitiva, isto é, na 

utilização desses recursos, discute-se previamente a teoria do tema proposto. A Figura 1 

mostra a visão geral do KCC. 

 

Figura 1 – Visão geral da Cidade da Cinemática 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A unidade didática que acompanha o kit traz 19 situações de aprendizagem 

problematizadoras (SAPs) versando sobre os tópicos de cinemática escalar, apresentada em 

13 SAPs, cinemática vetorial, apresentada em 2 SAPs e cinemática angular, apresentada em 4 

SAPs, mostradas nos quadros 3, 4, 5 e  6. 

Os Quadros 3 e 4 apresentam os conceitos de cinemática escalar e sua s respectivas 

situações de aprendizagem problematizadoras (SAPs) contextualizadas com o trânsito.  
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Quadro 3 – Cinemática escalar e situações de aprendizagem problematizadoras  

Conceito 
Situações de aprendizagem problematizadoras (SAPs) contextualizadas 

com o trânsito 

O movimento é relativo  
SAP 1: O que é preciso para determinar se um ônibus que trafega  na  

Cidade da Cinemática está ou não em movimento?  

Ponto material e corpo extenso 

SAP 2: Um ônibus trefega por uma avenida, enquanto outro ônibus com 

as mesmas dimensões precisa estacionar numa vaga de garagem. Qual 

deles pode ser considerado um ponto material?  Qual pode ser 

considerado um corpo extenso? 

Trajetória  
SAP 3: Como é chamado o caminho percorrido por um carro  durante o 

seu percurso de um ponto a outro no trânsito? 

Posição em uma trajetória 

SAP 4: Quando um motociclista trafega por uma estrada, é  comum 

haver placas indicando a quilometragem de cada ponto da via. Para que 

servem? 

Velocidade escalar média 
SAP 5: Um carro percorre um trecho de via entre dois pontos. O carro 

mantém sempre a mesma velocidade durante todo o  trajeto? 

Velocidade escalar instantânea 

SAP 6: Um motociclista visualiza uma placa que indica limite de 

velocidade de 40km/h, ele pisa no freio para que sua velocidade média 

diminua ou para que sua velocidade naquele exato momento diminua? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Quadro 4 – Cinemática escalar e situações de aprendizagem problematizadoras  

Movimento com velocidade 

escalar constante 

SAP 7: Um carro percorre uma longa via, durante algum tempo, com sua 

velocidade em 60km/h. Nessa condição, qual é a  conclusão sobre o carro em 

relação ao percurso a cada hora? 

Encontro de móveis 

SAP 8: Por que os caminhões longos que circulam carregam na traseira uma 

placa indicando seu comprimento? 

SAP 9: Em uma passagem de nível, a cancela é baixada automaticamente 

quando o trem está a uma certa distância do início do cruzamento. O trem com 

seu comprimento move -se com velocidade constante. Quando o último vagão do 

trem passa pelo final do cruzamento, a cancela é aberta liberando o tráfego de 

veículos. Admita que a rua tenha certa largura, como se calcula o tempo que o 

trânsito fica contido desde o início do fechamento da cancela até o início de sua 

abertura?  

Velocidade relativa 
SAP 10: Qual a relevância da velocidade relativa nas ultrapassagens que 

ocorrem no trânsito?  

Movimento uniformemente 

variado 

SAP 11: Um motociclista freia em um cruzamento para não  colidir com um 

automóvel à sua frente. Como a velocidade da moto pode interferir na distância 

necessária para que ela pare? 

Queda livre 

SAP 12: Em um acidente de trânsito, ocorre um impacto de um carro contra um 

obstáculo fixo. Que análise pode ser feita entre a velocidade do carro e a altura  

que ele deveria cair para se chocar contra o solo com a mesma velocidade 

registrada durante o impacto com o obstáculo fixo no solo?  

Tempo de reação 

SAP 13: Muitos acidentes automobilísticos são causados quando motoristas se 

deparam com situações inesperadas e demoram a reagir. Qual a relação existente 

ente a distância mínima necessária para parar um veículo e o tempo de reação? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Quadro 5 apresenta os conceitos de cinemática vetorial e suas respectivas 

situações de aprendizagem problematizadoras (SAPs) contextualizadas com o trânsito. 

 

Quadro 5 – Cinemática vetorial e situações de aprendizagem problematizadoras  

Conceito 
Situações de aprendizagem problematizadoras (SAPs) contextualizadas 

com o trânsito 

Grandezas escalares e vetoriais 
SAP 14: Como aprender sobre vetores com as placas de sinalizações e 

diferenciar direção e sentido observando os carros nas vias de tráfego?  
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Lançamento oblíquo e horizontal 

(Composição de movimentos e  

lançamentos) 

SAP 15: Qual a velocidade de lançamento do condutor de uma 

motocicleta em um acidente de trânsito? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Quadro 6 apresenta os conceitos de cinemática angular e suas respectivas 

Situações de Aprendizagem Problematizadoras (SAPs) contextualizadas com o trânsito.  

 

Quadro 6 – Cinemática angular e situações de aprendizagem problematizadoras  

Conceito Situações de aprendizagem problematizadoras (SAPs) contextualizadas 

com o trânsito 

Medidas de ângulos SAP 16: Como medir ângulos em uma rotatória?  

Relação entre velocidade escalar 

média e a velocidade angular média 

SAP 17: Como são medidas as velocidades angulares de dois 

automóveis em uma rotatória?  

Período e frequência  SAP 18: No conta-giros de um carro a rotação do motor está expressa 

em rpm. Como fazer a conversão para rps e rph? 

Transmissão de movimento circular 

uniforme 

SAP 19: Como é explicada a velocidade de uma bicicleta que  trafega 

em uma ciclovia? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.2.3 Aplicação da unidade didática  

 

A aplicação da unidade didática seguiu uma dinâmica didático -pedagógica, 

chamada de os Três Momentos Pedagógicos (DELIZOICOV et al., 2007). 

Essa dinâmica pode ser assim caracterizada:  

 

a) Problematização Inicial (PI): colocam-se questões ou situações reais que os 

alunos conhecem, vivenciam e que estão envolvidas nos temas. Durante esse 

momento pedagógico, os alunos são desafiados a expor o que pensam sobre as 

situações, para que o professor tome conhecimento sobre o que eles pensam. Esse 

momento quer propiciar um  distanciamento crítico do aluno ao se defrontar com 

as interpretações das situações propostas para discussão, e fazer com que ele sinta 

a necessidade da aquisição de outros conhecimentos que ainda não detém.  

b) Organização do Conhecimento (OC) : sob a orientação do professor, os 

conhecimentos de Física que são exigidos para a compreensão dos temas e da 

problematização inicial são estudados. 

c) Aplicação do Conhecimento (AC): abordar sistematicamente o conhecimento 

incorporado pelo aluno, com o objetivo de analisar e interpretar tanto as situações  

iniciais que determinaram seu estudo quanto outras que, embora não estejam 

diretamente ligadas ao momento inicial, possam ser compreendidas pelo mesmo 

conhecimento. 
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A unidade didática foi trabalhada em sete aulas, cada uma delas com duração de 

100 (cem) minutos. Um resumo das ações de cada momento pedagógico está descrito , a 

seguir, nos Quadros 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 

O Quadro 7 apresenta a aula 1, o conteúdo, os momentos pedagógicos e as 

atividades propostas.  

 

Quadro 7 – Descrição resumida dos momentos pedagógicos  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Quadro 8 apresenta a aula 2, o conteúdo, os momentos pedagógicos e as 

atividades propostas.  

 

Quadro 8 – Descrição resumida dos momentos pedagógicos  

Aulas Conteúdo Momentos Pedagógicos Atividades Propostas 

 

 

 

 

2ª 

 

 

 

 

Movimento 

Uniforme 

PI 

Apresentação e discussão das SAP5, SAP6, SAP7, 

SAP8, SAP 9 e SAP10 através da utilização do 

KCC. 

OC 

Apresentação formal dos conceitos de cinemática  

escalar, envolvendo as situações de aprendizagem 

problematizadoras. 

AC 

Resoluções de questões do livro didático 

relacionadas ao tópico. 

  
Abordagem de atividades relacionadas à educação 

para o trânsito. 

  

Ao longo da aplicação da unidade didática aplicar 

uma avaliação, tanto do procedimento 

metodológico, quanto da participação do aluno. 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

O Quadro 9 apresenta a aula 3, o conteúdo, os momentos pedagógicos e as 

atividades propostas.  

Aulas Conteúdo Momentos Pedagógicos Atividades Propostas 

1ª 

Introdução ao 

estudo dos 

movimentos  

 

PI 

Apresentação e discussão das SAP1, SAP2, SAP3 e 

SAP4 através da utilização do KCC. 

OC 

Apresentação formal dos conceitos de cinemática 

escalar, envolvendo as situações de aprendizagem 

problematizadoras. 

AC 

Resoluções de questões do livro didático relacionadas 

ao tópico. 

Abordagem de atividades relacionadas à educação para 

o trânsito. 

Ao longo da aplicação da unidade didática aplicar uma 

avaliação, tanto do procedimento metodológico,  

quanto da participação do aluno. 
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Quadro 9 – Descrição resumida dos momentos pedagógicos  

Aulas Conteúdo Momentos Pedagógicos Atividades Propostas 

3ª 

Movimento 

Uniformemente 

Variado  

PI 
Apresentação e discussão das SAP11 e  SAP13 

através da utilização do KCC. 

OC 

Apresentação formal dos conceitos de cinemática 

escalar, envolvendo as situações de aprendizagem 

 problematizadoras. 

AC 

Resoluções de questões do livro didático 

relacionadas ao tópico. 

Abordagem de atividades relacionadas à educação 

para o trânsito. 

Ao longo da aplicação da unidade didática aplicar 

uma avaliação, tanto do procedimento 

metodológico, quanto da participação do aluno.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

O Quadro 10 apresenta a aula 4, o conteúdo, os momentos pedagógicos e as 

atividades propostas.  

 

Quadro 10 – Descrição resumida dos momentos pedagógicos 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

O Quadro 11 apresenta a aula 5, o conteúdo, os momentos pedagógicos e as 

atividades propostas.  

 

Quadro 11 – Descrição resumida dos momentos pedagógicos  

Aulas Conteúdo Momentos Pedagógicos Atividades Propostas 

5ª Vetores 

PI 
Apresentação e discussão da SAP14 através da 

utilização do KCC. 

OC 

Apresentação formal dos conceitos de cinemática 

vetorial, envolvendo as situações de aprendizagem 

problematizadoras. 

AC 

Resoluções de questões do livro didático 

relacionadas ao tópico. 

Abordagem de atividades relacionadas à educação 

para o trânsito. 

Ao longo da aplicação da unidade didática aplicar 

uma avaliação, tanto do procedimento 

metodológico, quanto da participação do aluno.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Aulas Conteúdo Momentos Pedagógicos Atividades Propostas 

4ª 
Lançamento 

vertical 

PI Apresentação e discussão da SAP12. 

OC 

Apresentação formal dos conceitos de cinemática 

escalar, envolvendo as situações de aprendizagem 

problematizadoras. 

AC 

Resoluções de questões do livro didático 

relacionadas ao tópico. 

Abordagem de atividades relacionadas à educação 

para o trânsito. 

Ao longo da aplicação da unidade didática aplicar 

uma avaliação, tanto do procedimento 

metodológico, quanto da participação do aluno.  
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O Quadro 12 apresenta a aula 6, o conteúdo, os momentos pedagógicos e as 

atividades propostas.  

 

 Quadro 12 – Descrição resumida dos momentos pedagógicos 

  

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

O Quadro 13 apresenta a aula 7, o conteúdo, os momentos pedagógicos e as 

atividades propostas.  

 

 Quadro 13 – Descrição resumida dos momentos pedagógicos  

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

3.2.4 Coleta de dados 

 

Para a coleta de dados, no primeiro momento houve a aplicação de um 

questionário de conhecimentos prévios nas turmas sobre a compreensão  que os alunos 

apresentavam dos conteúdos de Cinemática, já vivenciados. Em seguida, escolheu-se uma 

Aulas Conteúdo Momentos Pedagógicos Atividades Propostas 

6ª 

Composição de      

movimentos e 

Lançamentos 

PI 
Apresentação e discussão das SAP1, SAP2, SAP3 

e SAP4 através da utilização do KCC. 

OC 

Apresentação formal dos conceitos de cinemática 

vetorial, envolvendo as situações de aprendizagem 

problematizadoras. 

AC 

Resoluções de questões do livro didático 

relacionadas ao tópico. 

Abordagem de atividades relacionadas à educação 

para o trânsito. 

Ao longo da aplicação da unidade didática aplicar 

uma avaliação, tanto do procedimento 

metodológico, quanto da participação do aluno.  

Aulas Conteúdo Momentos Pedagógicos Atividades Propostas 

7ª 
Movimento 

Circular 

PI 
Apresentação e discussão das SAP 16, SAP 17, SAP 

18 e SAP 10 através da utilização do KCC. 

OC 

Apresentação formal dos conceitos de cinemática 

angular, envolvendo as situações de aprendizagem 

problematizadoras. 

AC 

Resoluções de questões do livro didático relacionadas 

ao tópico. 

Abordagem de atividades relacionadas à educação 

para o trânsito. 

Ao longo da aplicação da sequência didática é de suma 

importância que exista uma avaliação, tanto do 

procedimento metodológico, quanto da participação 

do aluno. 
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entre as duas turmas participantes da pesquisa, denominada de turm a experimental, que 

estudou os conteúdos de Cinemática com o kit Cidade da Cinemática. E uma turma que não 

experimentou a metodologia da pesquisa, denominada de turma controle, que estudou os 

mesmos conteúdos de forma tradicional sem o uso do kit. Posteriormente, foi aplicada uma 

avaliação para as duas turmas e comparados os resultados.  

Para verificar a eficiência da utilização do produto educacional na maneira como 

os alunos percebiam a Física, foi aplicado um questionário aos alunos que fizeram a utilização 

do kit, composto por questões subjetivas e objetivas.  

No capítulo, a seguir, serão analisados e discutidos os dados coletados pela 

pesquisa, cuja apresentação é feita em forma de gráficos e quadros, a partir dos quais é 

realizada uma síntese dos resultados obtidos. 



38 
 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este capítulo é dedicado à discussão dos resultados obtidos na pesquisa, cujo 

objetivo foi verificar o impacto do ensino de Cinemática contextualizado com o trânsito na 

aprendizagem da Física. O capítulo apresenta três partes principais. A primeira parte traz a 

sondagem de aprendizagem sobre os conhecimentos de Física no tocante à Cinemática. A 

segunda parte aborda o desempenho das turmas (experimental e controle), e a terceira parte 

destaca os resultados da avaliação do estudo da Cinemática contextualizado com o trânsito.  

 

4.1   Resultados da Avaliação de Sondagem Aplicada nas Turmas 

 

Iniciou-se a pesquisa com uma atividade baseada na aplicação de um questionário 

destinado a diagnosticar a concepção que os alunos tinham sobre o ensino de C inemática, a 

partir de suas vivências escolares. O questionário, mostrado no Apêndice A, foi aplicado nas 

turmas de 1º ano, turmas A e B e totalizou uma participação de 70 estudantes. Os resultados 

obtidos são apresentados nos quadros 10 e 11.  

 

Quadro 14 – Levantamento da avaliação de sondagem da Turma A 
 

Nº Turma A Muito Pouco Nada 

1 O seu conhecimento sobre Física é? 0% 37% 63% 

2 O que você sabe sobre o conceito de movimento em Física? 14% 71% 14% 

3 O que você sabe sobre o conceito de trajetória em Física? 0% 94% 6% 

4 O que você sabe sobre o conceito de direção em Física? 0% 91% 9% 

5 O que você sabe sobre o conceito de sentido em Física? 0% 86% 14% 

6 O que você sabe sobre o conceito de velocidade em Física? 11% 80% 9% 

7 O que você sabe sobre o conceito de aceleração em Física? 0% 71% 29% 

8 O que você sabe sobre o conceito de vetores em Física? 0% 14% 86% 

9 O que você sabe sobre o conceito de movimento circular em Física? 0% 43% 57% 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Quadro 15 – Levantamento da avaliação de sondagem da Turma B 
 

Nº Turma B Muito Pouco Nada 

1 O seu conhecimento sobre Física é? 0% 46% 54% 

2 O que você sabe sobre o conceito de movimento em  Física? 20% 57% 23% 

3 O que você sabe sobre o conceito de trajetória em Física? 0% 89% 11% 

4 O que você sabe sobre o conceito de direção em Física? 0% 83% 17% 

5 O que você sabe sobre o conceito de sentido em Física? 0% 80% 20% 

6 O que você sabe sobre o conceito de velocidade em Física? 9% 86% 6% 

7 O que você sabe sobre o conceito de aceleração em Física? 0% 66% 34% 

8 O que você sabe sobre o conceito de vetores em Física? 0% 23% 77% 

9 O que você sabe sobre o conceito de movimento circular em Física? 6% 37% 57% 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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Percebe-se que a maior parte dos alunos, sabe pouco a respeito dos principais 

conceitos de Cinemática. O número de alunos que afirma que nada sabe sobre os principais 

conceitos de Cinemática também é bastante expressivo.  

 

4.2  Resultados da avaliação de aprendizagem aplicada nas turmas experimental e 

controle 

 

Após a aplicação da avaliação de sondagem, foi realizada a abordagem dos 

princípios físicos contextualizados com o trânsito, utilizando-se como material pedagógico de 

apoio o produto educacional kit Cidade da Cinemática (KCC). 

Das turmas A e B participantes da pesquisa, a turma A foi designada como turma 

experimental. Essa turma estudou os conteúdos de Cinemática com a utilização do KCC. 

Enquanto a turma B denominada turma controle, estudou os mesmos conteúdos da turma A, 

sem utilizar o KCC. 

As aulas foram ministradas pelo professor pesquisador em ambas as turmas. 

Posteriormente, houve a aplicação de uma mesma avaliação nas duas turmas para comparar 

resultados. A avaliação de aprendizagem, mostrada no Apêndice B, é constituída de 10 

questões, todas elas de múltipla escolha, contendo cinco alternativas cada, das quais somente 

uma deveria ser assinalada corretamente.  

O Quadro 16 mostra o conteúdo abordado por cada uma das questões, o tipo de 

abordagem e a quantidade de acertos obtidos pelos alunos das duas turmas. Foram avaliados 

35 alunos da turma experimental e 35 alunos da turma controle.  

 

Quadro 16 – Resultado dos acertos na avaliação de aprendizagem da turma experimental e da turma controle.  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Questões 

 

Conteúdo 

 

Abordagem  

Acertos da turma 

experimental com 35 

alunos 

Acertos da turma 

controle com 35 

alunos 

1 Conceitos básicos de cinemática Conceitual 86 % 54 % 

2 Velocidade escalar média Qualitativa  49 % 29 % 

3 Cinemática escalar Qualitativa  46 % 31 % 

4 Cinemática vetorial  Qualitativa  66 % 51 % 

5 Cinemática vetorial  Conceitual 51 % 26 % 

6 Cinemática vetorial  Qualitativa  40 % 17 % 

7 Cinemática vetorial  Qualitativa  31 % 11 % 

8 Cinemática angular Qualitativa  43 % 20 % 

9 Cinemática angular Qualitativa  40 % 26 % 

10 Cinemática angular Qualitativa  37 % 17 % 

Resultado percentual de acerto médio 49 % 28 % 
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A Figura 2 apresenta o resultado do comparativo entre acerto percentual da turma 

experimental e da turma controle na avaliação de aprendizagem. O resultado percentu al de 

acerto médio obtido foi de 49% para a turma experimental e de 28% para a turma controle.  

 

Figura 2 – Gráfico comparativo dos acertos da avaliação de aprendizagem da turma experimental em azul e da 

turma controle em tanger  

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

O resultado do comparativo mostra que o produto educacional Cidade da 

Cinemática é um importante recurso pedagógico para o ensino de Física no tocante aos 

assuntos de cinemática escalar, cinemática vetorial e cinemática angu lar, visto que os 

resultados da turma experimental, que fez uso da Cidade da Cinemática, foram melhores que 

da turma controle.  

 

4.3  Resultados da Aplicação do Questionário Sobre a Eficiência do Produto Educacional na 

Maneira Como os Alunos Enxergavam a F ísica 

 

Para verificar a eficiência da utilização do produto educacional na maneira como 

os alunos percebiam a Física, foi aplicado um questionário, mostrado no Apêndice C, aos 

alunos que utilizaram o KCC, composto por questões subjetivas e objetivas.  

Ao responderem à questão 01 do questionário (Após a utilização da Cidade da 

Cinemática, como você vê a Física?), trinta alunos afirmaram que não iriam mais ver a Física 

como matemática. Uma das respostas foi dada pelo aluno A: “Com a Cidade da Cinemática 

percebi que Física não é conta, matemática. É muito legal. Posso aprender me  divertindo.”  

A questão 02 do questionário perguntava: “A Cidade da Cinemática contribuiu 
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para melhorar sua aprendizagem em Física? Por quê? Ela interferiu no seu papel como 

cidadão?”. As respostas foram as mais diversificadas possíveis, porém mostravam pontos 

semelhantes. O aluno B respondeu: 

 

“Aprendi muito mais facilmente porque o assunto faz parte do meu dia 

a dia. Na Cidade da Cinemática aprendi que posso ver a Física indo de 

casa para escola vendo carros em movimento, gente atravessando 

faixas e ônibus passando. Vou ser mais educada no trânsito e passar na 

faixa.” (ALUNO B) 

 

A questão 03 tinha como objetivo avaliar os aspectos positivos e negativos 

percebidos durante as aulas de Física com a utilização da Cidade da Cinemática. Vinte e nove 

alunos responderam que a contextualização da Física com o trânsito é um ponto bastante 

positivo. Que a Física não precisa ser ensinada apenas dentro da sala de aula, usando o quadro 

e a abstração. O aluno C registrou: “É muito legal saber que em uma rotatória tem Física. 

Quando eu tiver no trânsito vou pensar em Física direto”.  

Conforme foi explicado no capítulo 3 onde foi tratada a metodologia de aplicação 

da pesquisa, as turmas designadas como A e  B, de acordo com a denominação da escola, 

foram classificadas, na pesquisa, como turma experimental e turma controle, respectivamente. 

A turma experimental foi dividida em cinco equipes de modo que o recurso pedagógico KCC 

foi trabalhado no sistema de rod ízio entre as equipes. Enquanto uma equipe discutia as 

situações de aprendizagem problematizadoras, outra realizava as simulações experimentais na 

Cidade da Cinemática, e assim, sucessivamente.  

O fato de existir apenas um kit foi um ponto negativo apontado pelos alunos como 

se pode observar na resposta do aluno D: “Na minha opinião , ficaria melhor ainda se tivesse 

mais kits da Cidade da Cinemática. Dava para passar mais tempo usando durante a aula”.  

É relevante que 86% dos estudantes tenham concordado que o  KCC mostra uma 

aplicação prática dos ensinamentos da F ísica que geralmente são apresentados de maneira 

muito abstrata. O recurso pedagógico proporcionou uma reflexão sobre a aplicação da Física 

no dia a dia. 

Cerca de 80% dos estudantes demonstraram mais interesse nas aulas de Física, o 

que destaca o KCC como uma ferramenta pedagógica efetiva ao despertar o interesse, 

motivação e consequente aprendizagem dos estudantes.  

Com a abordagem empregada, não somente conteúdos conceituais foram 

ensinados, mas também, procedimentais e atitudinais o que provocou a empolgação de cerca 

de 71% dos estudantes em sala de aula. 
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O Quadro 17 apresenta os percentuais de alunos que assinalaram cada uma das 

opções da questão 04 do questionário, mostrado no Apêndice C.  

 

Quadro 17 – Respostas da questão 04 do questionário do Apêndice C 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Após a análise dos resultados obtidos na pesquisa, percebe -se que os resultados 

são animadores e mostram que o impacto da pesquisa foi positivo na maneira como os 

estudantes enxergavam a Física. 

Percentual de 

estudantes 
Influência do KCC na maneira como os  estudantes enxergavam a Física 

86% 
A Cidade da Cinemática mostra uma aplicação prática dos ensinamentos da Física que 

geralmente são apresentados de maneira muito abstrata.  

9% A Cidade da Cinemática não acrescentou nada de novo 

80% Depois da utilização da Cidade da Cinemática fiquei mais interessado nas  aulas de Física. 

 

43% 

A Cidade da Cinemática além de facilitar a aprendizagem dos conceitos físicos, 

proporcionou uma mudança de atitude em relação à educação para o  trânsito. 

9% A Cidade da Cinemática não contribuiu para o meu aprendizado. 

17% 
A aprendizagem  não se mostrou  mais acessível, mesmo com a 

contextualização. 

6% O ensino de Física, voltado para a resolução de problemas é mais motivador.  

71% Na minha opinião, a sala de aula ficou mais empolgada. 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa apresentou como proposta o estudo da Cinemática escalar, vetorial e 

angular baseado na contextualização com o trânsito, alme jando uma aprendizagem 

significativa. Os resultados coletados durante a pesquisa indicam que a abordagem adotada 

melhorou o nível de aprendizagem dos estudantes que fizeram uso da proposta pedagógica, ou 

seja, utilizaram o kit Cidade da Cinemática (KCC) como ferramenta no ensino de Física. O 

percentual de acertos obtido pelos estudantes, os relatos e a aprovação da iniciativa pela 

maioria, confirmam o êxito da pesquisa.  

Dentre as contribuições deste trabalho destaca-se uma maior motivação ao estudo 

da Física, pois a contextualização com o trânsito deu significado ao estudo de princípios 

físicos, desenvolvendo nos estudantes uma visão mais ampla dessa ciência. Cabe aqui 

salientar que a motivação dos estudantes é um aspecto exigido como condição para se chegar  

à aprendizagem significativa. Também foi realizada a inserção de aspectos relevantes de 

educação para o trânsito, onde o estudante pode atuar como um verdadeiro  cidadão. 

É importante registrar que o KCC é uma sugestão de ferramenta didático - 

pedagógica que apresenta um conjunto de conteúdos fixos dinâmico e flexível, adaptável à 

realidade do ambiente escolar e que pode ser aplicado no estudo de outros tópicos da Física, 

como os movimentos acelerados, força, inércia, transferência de energia e quantidade de  

movimento no estudo das colisões.  

O kit Cidade da Cinemática já é utilizado por outros professores de Física da 

escola em aulas de disciplinas eletivas ofertadas aos alunos no período da tarde, já que a 

escola é de tempo integral e a grande curricular da mesma exige a oferta de tais disciplinas.  

As turmas que estão utilizando o kit Cidade da Cinemática, em suas aulas de 

Física, já realizam produções tais como elaboração de mapas conceituais a respeito de tópicos 

de Cinemática, construção de placas de sinalização, mini oficinas que abordam as leis da 

Física e as leis de trânsito. Tais produções serão apresentadas anualmente na Feira de Arte, 

Cultura e Ciências (FEACC) da escola como ação consolidada do projeto de pesquisa 

desenvolvido durante o mestrado.  

Professores de Biologia da escola onde a metodologia de pesquisa foi aplicada 

estão desenvolvendo um trabalho interdisciplinar junto ao conceito de Fisiologia Humana da 

Biologia. A ideia inicial é realizar mudanças no KCC para contemplar os novos conceitos e se 

adaptar às necessidades de estudo do corpo humano diante do contexto temático do trânsito.  

O projeto interdisciplinar será aplicado na escola no momento das aulas eletivas,  
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semanalmente, no período da tarde, com alunos do Ensino Médio e atuação concomitante dos 

professores de Física e Biologia. Como estudo piloto, pretende -se trabalhar com duas (2) 

turmas de 30 a 40 alunos cada, subdivididas, cada turma, em oito (8) grupos. Serão abordados 

os conceitos que envolvem os conteúdos de Cinemática e de Fisiologia Humana. Essas 

informações serão utilizadas para a proposta de atividades que as contemplem, ao mesmo 

tempo em que serão utilizados os kits interdisciplinares dentro do Ensino por Investigação 

com os alunos subdivididos em equipes de trabalho, mediante questionamentos vinculados 

aos fenômenos científicos.  

A pesquisa continuará rendendo resultados, em particular, com o novo projeto que 

surge junto aos professores de Biologia ao propor uma análise do processo de aprendizagem 

dos alunos da escola pública em  relação aos conteúdos de Cinemática e Fisiologia Humana, 

bem como suas inter-relações.  

O ensino de F ísica deve buscar o entendimento dos fenômenos da vida. Formar os 

estudantes para o exercício da cidadania, o que requer do professor a abordagem de assunt os 

relacionados à experiência vivida pelos mesmos. Os resultados alcançados na pesquisa 

confirmam que a exploração de situações do cotidiano além de contribuírem para a 

compreensão dos conceitos físicos envolvidos, auxilia na tomada de decisão em situações  fora 

do contexto escolar.  

Não é suficiente que o professor apenas tenha o domínio dos conhecimentos e 

técnicas de ensino, mas seja capaz de criar estratégias que motivem os estudantes aos estudos, 

e assim, contribuir na construção de conhecimentos físico s com significado para a vida.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS 

PRÉVIOS DOS ALUNOS DAS TURMAS EXPERIMENTAL E TESTE 

 
1.  O seu conhecimento sobre Física é: 

(  ) Muito   (   ) Pouco  (   ) Nada 

2. O que você sabe sobre o conceito de movimento em Física?  

(   ) Muito               (  ) Pouco  (   ) Nada 

3. O que você sabe sobre o conceito de trajetória em Física?  

(   ) Muito               (  ) Pouco  (   ) Nada 

4. O que você sabe sobre o conceito de direção em Física?  

(   ) Muito               (  ) Pouco  (   ) Nada 

5. O que você sabe sobre o conceito de sentido em Física?  

(   ) Muito               (  ) Pouco  (   ) Nada 

6. O que você sabe sobre o conceito de velocidade em Física?  

(   ) Muito               (  ) Pouco  (   ) Nada 

7. O que você sabe sobre o conceito de aceleração em Física?  

(   ) Muito               (  ) Pouco  (   ) Nada 

8. O que você sabe sobre o conceito de vetores em Física?  

(   ) Muito               (  ) Pouco  (   ) Nada 

9. O que você sabe sobre o conceito de movimento circular em Física?  

(   ) Muito               (  ) Pouco  (   ) Nada 
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APÊNDICE B – REGISTRO FOTOGRÁFICO DA TURMA EXPERIMENTAL 

DURANTE A APLICAÇÃO DA METODOLOGIA DA PESQUISA  

 
Figura 3 – Registro fotográfico da aplicação da metodologia 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
Figura 4 – Registro fotográfico da aplicação da metodologia 

 
Fonte: Elaborado pelo autor.  



50 
 

APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM  

APLICADO ÀS TURMAS EXPERIMENTAL E CONTROLE APÓS UTILIZAÇÃO  

DA METODOLOGIA DE PESQUISA 

 
Questão 01 – Após a utilização da Cidade da Cinemática, como você ver a  Física? 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Questão 02 – A Cidade da Cinemática contribuiu para melhorar sua aprendizagem em Física? 

Por quê? Ela interferiu no seu papel enquanto cidadão?  

 

 

 

 

 

 

Questão 03 – Você citaria que aspectos positivos e negativos percebidos durante as aulas de 

Física com a utilização da Cidade da Cinemática?  

 

 

 

 

 

Questão 04 – Marque as alternativas que representam suas impressões a respeito da utilização 

do produto educacional Cidade da Cinemática. 

 

( ) A Cidade da Cinemática mostra uma aplicação prática dos ensinamentos da Física que 

geralmente são apresentados de maneira muito abstrata; 

( ) A Cidade da Cinemática não acrescentou nada de  novo; 

( ) Depois da utilização da Cidade da Cinemática fiquei mais interessado nas aulas de 
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Física; 

( ) A Cidade da Cinemática além de facilitar a aprendizagem dos conceitos físicos, 

proporcionou uma mudança de atitude em relação à educação para o  trânsito; 

( ) A Cidade da Cinemática não contribuiu para o meu aprendizado; 

( ) A aprendizagem não se mostrou mais acessível, mesmo com a contextualização;  

( ) O ensino de Física, voltado para a resolução de problemas é mais  motivador; 

( ) Na minha opinião, a sala de aula ficou mais empolgada.  
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO DE VERIFICAÇÃO DO IMPACTO DA 

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EDUCACIONAL CIDADE DA CINEMÁTICA NO 

ENSINO DE FÍSICA APLICADO À TURMA EXPERIMENTAL  

 

Questão 01 - (UEM-PR-012). Sobre os conceitos de cinemática, assinale o que for correto.  

 

 

(01) Diz-se que um corpo está em m ovimento, em  relação àquele que o vê, quando a posição desse 

corpo está mudando com o decorrer do tempo.  

(02) Um corpo não pode estar em movimento em relação a um  observador e estar em repouso em 

relação a outro observador. 

(04) A distância percorrida por um corpo é obtida multiplicando-se a velocidade do corpo pelo 

intervalo de tempo gasto no percurso, para um corpo em m ovimento uniforme.  

(08) A aceleração média de um corpo é dada pela razão entre a variação da velocidade do corpo e o 

intervalo de tempo decorrido. 

(16) O gráfico da velocidade em  função do tempo é  uma reta paralela ao eixo dos tempos, para um 

corpo descrevendo um m ovimento uniforme.  

 

Questão 02 - Um veículo percorre 120 km  com  velocidade escalar média de 60 km/h. A  seguir ele  

percorre mais 150 km, com velocidade escalar média de 50 km/h. Qual é a velocidade média desse 

veículo no percurso completo?  

a) 54 km/h; 

b) 55 km/h;  

c) 50 km/h; 

d) 49 km/h;  

e) 45 km/h. 

 

Questão 03 - (FGV-SP–2007) Em uma passagem de nível, a cancela é fechada automaticam ente 

quando o trem está a 100 m do início do cruzamento. O trem, de comprimento 200 m, move -se com 

velocidade constante de 36 km/h. Assim que o último vagão passa pelo final do cruzamento, a cancela 

se abre, liberando o tráfego de veículos.  

 

Considerando que a rua tem largura de 20 m, o tempo que o trânsito fica contido desde o início do 

fechamento da cancela até o início de sua abertura, é, em  s, 

a) 32 

b) 36 

c) 44 

d) 54 

e) 60 

 

Questão 04 - (UMC-SP) Com a vigência do novo Código Brasileiro de trânsito, atra vessar um sinal 

vermelho constitui infração gravíssima. Ao perceber um semáforo fechando a frente, o motorista de 
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um carro movendo-se a 20 m/s freia com aceleração escalar constante de módulo igual a 5,0 m/s². A 

distância mínima do carro ao semáforo no ato  inicial da freada para não ocorrer a  infração e  o tempo 

gasto durante a freada são, respectivamente: 

 

a)   40 m e 4,0 s; 

b)  38,5 m e 4,0 s; 

c)    35 m e 3,0 s; 

d)   30 m e 3,0 s; 

e)    45 m e 4,5 s. 

 

Questão 05 - (IFGO/2013) A Física se utiliza de um ente matemático muito interessante para 

representar certas grandezas. Esse ente é o vetor que é caracterizado por sua magnitude (módulo), 

direção e sentido e uma possível representação gráfica pode ser dada a seguir:  

 

 

As grandezas físicas que, para ficarem explicitamente bem definidas, precisam das características 

vetoriais e, portanto, se utilizam desse ente matemático, são chamadas de grandezas vetoriais e as 

demais grandezas são ditas grandezas escalares. Dos itens a seguir, o único que elenca apenas 

grandezas vetoriais é: 

 

a) Velocidade, área e volume; 

b) Força, aceleração e massa; 

c) Campo elétrico, aceleração e volume; 

d) Temperatura, massa e tempo; 

e) Força, aceleração e velocidade. 

 

Questão 06 - (UEL-PR) Na figura a seguir estão desenhados dois vetores  ( 

sentam deslocamentos sucessivos de um corpo. Qual é o módulo do vetor igual  a  

 e ). Esses vetores repre- 

 +  ? 
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a) 4 cm; 

b) 5 cm; 

c) 8 cm; 

d) 13 cm; 

e) 25 cm. 

 

 

Questão 07 - (FATEC SP/2017) Em um jogo de futebol, o goleiro, para aproveitar um contra - ataque, 

arremessa a bola no sentindo do campo adversário. Ela percorre, então, uma trajetória parabólica, 

conforme representado na figura, em 4 segundos.  

 

Desprezando a resistência do ar e com  base nas informações apresentadas, podemos concluir que os 

módulos da velocidade de lançamento, e da velocidade na altura máxima, são, em metros por 

segundos, iguais a, respectivamente, 

Dados: senα = 0,8; cosα = 0,6. 

 

a) 15 e 25; 

b) 15 e 50; 

c) 25 e 15; 

d) 25 e 25; 

e) 25 e 50. 

 

Questão 08 - (FUND. CARLOS CHAGAS) Uma partícula executa um movimento uniforme sobre 

uma circunferência de raio 20 cm. Ela percorre metade da circunferência em 2,0 s. A frequência, em 

hertz, e o período do movimento, em segundos, valem, respectivamente: 
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a) 4,0 e 0,25;  

b) 2,0 e 0,50;  

c) 1,0 e 1,0;  

d) 0,50 e 2,0;  

e) 0,25 e 4,0. 

 

Questão 09 - (FUND. CARLOS CHAGAS) Duas polias de raios R1 e R2 estão ligadas entre si por 

uma correia. Sendo R1 =  4R2 e sabendo-se que a polia de raio R2 efetua 60 rpm, a  freqüência da polia 

de raio R1, em rpm , é: 

 

a) 120 

b) 60 

c) 30 

d) 15 

e) 7,5 

 

Questão 10 - (UFCE) Um automóvel se desloca em uma estrada horizontal com velocidade constante 

de modo tal que os seus pneus rolam sem qualquer deslizamento na pista. Cada  pneu tem diâmetro D = 

0,50 m, e um medidor colocado em  um deles registra uma frequência de 840 rpm. A  velocidade do 

automóvel é de: 

 

a) 3 π m/s; 

b) 4 π m/s; 

c) 5 π m/s; 

d) 6 π m/s; 

e) 7 π m/s. 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO E ESCLARECIDO  

 

 

Eu, ____________________________________________________________ ,  

RG __________________  , participante da pesquisa O ENSINO DE CINEMÁTICA 

CONTEXTUALIZADO COM O TRÂNSITO NA PERSPECTIVA DA 

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA, no ano de 2018, que ocorrerá na EEMTI 

Professora Telina Barbosa da Costa, declaro por meio deste termo que me voluntario a  

participar da coleta de dados para a pesquisa científica. A pesquisa será realizada pelo 

mestrando Francisco Delques da Silva Oliveira, aluno do Programa de Pós -Graduação em 

Ensino de Ciências e Matemática (Profissional) da Universidade Federal do Ceará, sob a 

orientação da professora Dra. Eloneid Felipe Nobre.  

 
Declaro que fui informado que o objetivo geral desta pesquisa é:  

– Aplicar uma metodologia para o ensino de cinemática contextualizado com o trânsito.  

 

Declaro que fui igualmente informado de que as informações coletadas a partir 

desta pesquisa serão utilizadas apenas em situações acadêmicas (elaboração de artigos 

científicos, palestras, seminários, trabalhos de conclusão de curso, etc.), sem trazer minha 

identificação. Autorizo o uso, somente acadêmico, das fotos e/ou gravações obtidas 

durante minha participação na disciplina.  

 
Fortaleza,       de  de 2018. 

 
 

 

 

Profa. Dra. Eloneid Felipe Nobre  

(Professora orientadora) 
 

 

Francisco Delques da Silva Oliveira  

(Mestrando) 
 
 

 

Assinatura do aluno 
 
 

Assinatura do responsável 


