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RESUMO 
 
 
 
Este trabalho propõe um produto educacional com o intuito de realizar um estudo 

sobre referenciais não inerciais e inerciais para averiguar se há influências no 

movimento dos corpos e, assim, estabelecer um cenário para o ensino da 

dinâmica no ensino médio utilizando atividades experimentais investigativas, a 

partir das quais foram produzidos vídeos apresentados aos alunos em uma 

sequência didática, a fim de discutir os efeitos visualizados em uma série de 

atividades diversificadas. Visando assim colaborar com uma reflexão sobre essa 

metodologia a ser utilizada nas aulas de Física, a qual possibilita aos alunos uma 

possível aprendizagem significativa, de forma ativa, raciocinando, 

compreendendo e elaborando o saber e os conceitos físicos a partir de seus 

conhecimentos prévios.  

 
Palavras-chave: Ensino de Física, referenciais inerciais, referenciais não 
inerciais, sequência didática, atividade experimental. 
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ABSTRACT 

 
 
 
This work proposes an educational product with the intention of conducting a 
study on non-inertial and inertial references to investigate if there are influences 
in the movement of bodies and, thus, to establish a scenario for the teaching of 
dynamics in high school using experimental investigative activities, from which 
were produced videos presented to the students in a didactic sequence, in order 
to discuss the visual effects, in a series of diversified activities. With these 
activities, the main goal was to collaborate with a reflection on the methodology 
used in the Physics classes, which allows the students a possible meaningful 
learning, in an active way, reasoning, understanding and elaborating the 
knowledge and the physical concepts, from their previous knowledge. 
 
Keywords: Teaching of Physics, inertial references, non-inertial references, 
didactic sequence, experimental activity. 
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1 INTRODUÇÃO 

O ensino de Física, na grande maioria das escolas, é praticado de forma 

tradicional, com grande ênfase na mera aplicação de leis e fórmulas, é a 

matematização do ensino da disciplina, que tem como objeto de estudo o 

Universo, ou seja, a natureza em toda sua complexidade. A clientela encontrada 

atualmente nas escolas de nível médio são produto dos avanços tecnológicos, 

onde para obter o que precisa basta dar um toque ou clique e tudo está na tela 

de seu computador ou celular e, com isso, não aceita passar um período todo 

fazendo exercícios considerados monótonos pelos discentes, uma mera 

aplicação de fórmulas sem conseguir assimilar o conteúdo aprendido em sala de 

aula com o seu cotidiano.   

De acordo com as Diretrizes Curriculares de Física para a Educação 

Básica do Estado do Paraná (2006, p. 56),  

ainda que a linguagem matemática seja, por excelência, uma 
ferramenta para essa disciplina, saber Matemática não pode ser 
considerado um pré-requisito para aprender Física. É preciso que os 
estudantes se apropriem do conhecimento físico, daí a ênfase aos 
aspectos conceituais sem, no entanto, descartar o formalismo 
matemático. 
 

Analisando esse fato então, é perceptível uma defasagem nos 

profissionais de Física que atuam nas escolas de nível fundamental e médio, 

públicas e privadas, estes fazem consolidar sua prática pedagógica com um 

estilo reprodutivista e disciplinar na utilização como recurso metodológico em 

suas aulas apenas um livro didático, que tem como tradição destacar o ensino 

da disciplina com base na resolução de exercícios e problemas, e o professor, 

talvez pela facilidade dessa prática, acaba por ceder somente espaço a ela em 

suas aulas, mesmo que muitas vezes tenha uma crítica quanto à sua efetividade. 

No que se refere ao sistema atual de ensino da maioria das escolas 

públicas do Estado do Paraná, o que se observa é que vários são os obstáculos 

que também influenciam negativamente o processo de ensino-aprendizagem da 

disciplina, dentre eles: os professores de Física do ensino médio possuem 

apenas duas aulas semanais, de cinquenta minutos cada, as mesmas muitas 

vezes são separadas em dois dias da semana; a maioria das escolas não possui 

professores de Física efetivos, apresentando uma rotatividade desses 
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profissionais; os laboratórios, em sua maioria, estão em estado de sucateamento 

ou não existem, ficando os materiais armazenados em caixas ou depósitos. 

Assim, é fato que a disciplina de Física é vista atualmente como uma das 

que trazem grandes dificuldades no processo ensino-aprendizagem, tanto para 

os alunos, como aos professores envolvidos no mesmo. Mediante essa situação, 

Bonadiman e Nonenmacher (2007, p. 218) enfatizam que “a questão 

metodológica, pela sua influência direta no fazer pedagógico do professor é das 

mais relevantes para produzir um ensino capaz de contornar o problema da 

aversão pela Física e de melhorar o aprendizado do aluno”. 

Com relação às dificuldades no processo ensino-aprendizagem na 

disciplina, Bonadiman e Nonenmacher (2007, p. 196), relacionam: 

a pouca valorização do profissional de ensino, as precárias condições 
de trabalho do professor, a qualidade dos conteúdos desenvolvidos em 
sala de aula, a ênfase excessiva na Física clássica e o quase total 
esquecimento da Física moderna, o enfoque demasiado na chamada 
Física matemática em detrimento de uma Física mais conceitual, o 
distanciamento entre o formalismo escolar e o cotidiano dos alunos, a 
falta de contextualização dos conteúdos desenvolvidos com as 
questões tecnológicas, a fragmentação dos conteúdos e a forma linear 
como são desenvolvidos em sala de aula, sem a necessária abertura 
para as questões interdisciplinares, a pouca valorização da atividade 
experimental e dos saberes do aluno, a própria visão da ciência, e da 
Física em particular, geralmente entendida e repassada para o aluno 
como um produto acabado. 
 

Nesse sentido, o Programa Nacional de Mestrado Profissional em Ensino 

de Física vem colaborar com a formação de professores da educação básica no 

que se refere ao domínio tanto de conteúdos de Física quanto de metodologias 

atuais de ensino, como experimentação, estratégias que utilizam mídias 

eletrônicas, uso da tecnologia e da computação, objetivando a elaboração de um 

produto educacional a ser aplicado visando colaborar com o processo de ensino 

e aprendizagem da disciplina. 

Esse trabalho se justifica diante das dificuldades neste processo expostas 

anteriormente e pela carência no estudo dos referenciais e sua influência no 

movimento dos corpos na literatura de nível médio e superior, sendo que este 

não precede o estudo da dinâmica. E ainda, devido a existência de 

preconcepções associadas a falsas forças (força centrífuga, força de Coriolis) 

que levam a uma explicação alternativa, por vezes errônea, sobre alguns efeitos 

observados. 
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Assim, desenvolveu-se um produto educacional sobre o estudo de 

referenciais não inerciais e inerciais para averiguar se há influências no 

movimento dos corpos e assim estabelecer um cenário apropriado para a 

aplicação da dinâmica no ensino médio com o uso de atividades experimentais 

investigativas, a partir das quais foram produzidos vídeos que foram 

apresentados aos alunos em uma sequência didática, a fim de discutir os efeitos 

visualizados. Além disso, também é proposto o uso da tecnologia, “smartphone” 

e aplicativos, aplicada às atividades experimentais, reconhecendo-os como 

materiais potencialmente significativos. 

O objetivo dessa proposta é elaborar um produto que possibilite ao aluno 

compreender a influência dos referenciais na interpretação dos fenômenos 

dinâmicos no intuito de: 

 Definir o cenário apropriado, que use apenas de forças reais para 

aplicação das leis de Newton, estes são os sistemas de referência 

inerciais. 

 Utilizar o “smartphone” de modo a possibilitar ao aluno observar 

fenômenos a partir de referenciais acelerados, ou seja, o 

“smartphone” representa um observador no referencial acelerado. 

 Tentar eliminar concepções alternativas àquelas que não sejam em 

termos de forças reais. 

 Apresentar baixo custo, uso simplificado, atrativo e intrigante para 

os alunos. 

 Possibilitar que o experimento seja construído e replicado sem a 

necessidade de conhecimentos avançados, auxiliando o docente 

no ensino da dinâmica. 

 Contribuir para uma aprendizagem significativa do conteúdo 

abordado. 

Dessa forma, o produto vem colaborar com uma reflexão sobre a 

metodologia da experimentação, a ser utilizada nas aulas de Física, a qual 

possibilita aos alunos uma possível aprendizagem significativa, de forma ativa, 

raciocinando, compreendendo e elaborando o saber e os conceitos físicos, a 

partir de seus conhecimentos prévios. 

De acordo com Pais (2015, p.27), 
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a contextualização do saber é uma das mais importantes noções 
pedagógicas que deve ocupar um lugar de maior destaque na análise 
da didática contemporânea. Trata-se de um conceito didático 
fundamental para a expansão do significado da educação escolar. O 
valor educacional de uma disciplina expande na medida em que o 
aluno compreende os vínculos do conteúdo estudado com um contexto 
compreensível por ele. 
 

Um dos grandes desafios desse trabalho concentra-se em se fazer a 

transposição didática, transformar o conhecimento científico em conteúdo 

didático, sem reduzir o significado físico do mesmo. Desse modo, tendo em vista 

a complexidade para os alunos dos conceitos envolvidos, procurou-se elaborar 

uma proposta que contemple os conteúdos de forma alternativa para o ensino 

médio através dos conceitos de referenciais inerciais e não inerciais, bem como 

focar na análise qualitativa dos efeitos observados nos experimentos, sem a 

necessidade da formulação diferencial encontrada em literaturas acadêmicas. 

No que se refere à noção de transposição didática, Pais (2015) esclarece 

que, em se tratando da prática pedagógica, a análise da transposição se revela 

em uma multiplicidade de dimensões que requer priorizar alguns aspectos, como 

a seleção dos conteúdos e materiais didáticos, neste sentido uma das dimensões 

a ser analisada é o caminho evolutivo dos conceitos, priorizando os valores 

educativos, sem reduzir o seu aspecto científico. 

Nessa perspectiva, as atividades a serem desenvolvidas com os alunos 

foram organizadas em uma sequência didática, que segundo Zabala (2010), se 

configura em uma proposta metodológica constituída por uma série ordenada e 

articulada de atividades, que possibilitem uma melhor atuação do professor em 

sala de aula através de diferentes formas de intervenção, bem como contribuindo 

para uma aprendizagem significativa dos conteúdos envolvidos. 

“A identificação das fases de uma sequência didática, as atividades que a 

formam e as relações que se estabelecem devem nos servir para compreender 

o valor educacional que têm, as razões que a justificam.” Zabala (2010, p. 54) 

O autor citado no parágrafo acima, expõe quatro tipos de unidades 

didáticas de intervenção, enfatizando diferentes graus de participação dos 

alunos, bem como a forma de abordagem dos conteúdos, de modo que a 

unidade escolhida para ser trabalhada foi a unidade 3, sequência que prioriza o 

caráter conceitual dos conteúdos, porém utiliza conteúdos de caráter 
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procedimental e atitudinal, dessa forma, além de saber sobre o tema, os alunos 

fazem uso do diálogo e do debate, promovendo a participação e o respeito. 

De acordo com Zabala (2010, p.60), os passos da unidade didática 3 são: 

“1. Apresentação situação problemática. 2. Diálogo professores/alunos. 3. 

Comparação pontos de vista. 4. Conclusões. 5. Generalização. 6. Exercícios de 

memorização. 7. Prova ou exame. 8. Avaliação.” Sendo que, no item 6, sentiu-

se a necessidade de introduzir uma alteração para atividades experimentais com 

uma análise mais conceitual, o próprio autor prevê que alterações na unidade 

didática possam ser feitas na medida em que se sentir a necessidade de 

introduzir mudanças ou atividades novas que melhorem a mesma. 

Sobre a unidade didática 3, Zabala (2010, p. 72), afirma que: 

Esta sequência, pelo fato de seguir um esquema centrado na 
construção sistemática dos conceitos e oferecer um grau notável de 
participação dos alunos, especialmente nos processos iniciais, satisfaz 
em grande parte, as condições que possibilitam que as aprendizagens 
sejam as mais significativas possível. 
 

A aplicação da sequência didática desenvolvida foi realizada em uma 

escola pública estadual do oeste do Paraná, Colégio Estadual Barão do Rio 

Branco, em duas turmas: 1º ano A (35 alunos, com 26 alunos frequentando) e 1º 

ano B (33 alunos, com 26 alunos frequentando), turmas de 1º ano do ensino 

médio. 

Na sequência dessa dissertação, capítulo 2, será apresentado o 

referencial teórico da aprendizagem que norteia esse trabalho: Teoria da 

aprendizagem significativa de David Ausubel; no capítulo 3, uma análise de livros 

da literatura moderna sobre como são apresentadas as leis de Newton e se as 

mesmas abordam o estudo dos Referenciais para os quais elas são aplicadas; 

no capítulo 4, um estudo teórico no campo específico da Física: estudo dos 

Referenciais e suas implicações no ensino da dinâmica; no capítulo 5, será 

apresentada a sequência didática; no capítulo 6, os resultados e discussões 

sobre a aplicação da sequência didática e no capítulo 7, as considerações finais. 

O produto educacional consta no anexo A dessa dissertação e serve como 

material de apoio ao professor. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Aprender Física é essencial para o desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia, e também devido a sua utilidade na construção da cidadania, na 

medida em que a sociedade se utiliza cada vez mais de conhecimentos 

científicos e recursos tecnológicos. Portanto, ressalta-se que para que isso 

ocorra, a disciplina ensinada deve ser vinculada diretamente com a realidade 

social do aluno, ou seja, ao seu conhecimento prévio, permitindo assim atribuir 

sentido e significado aos conteúdos, podendo discutir, justificar e estabelecer 

relações com experiências já vivenciadas. 

Mediante a situação descrita acima, é perceptível que o aluno deva 

participar ativamente de sua aprendizagem, observando, refletindo e tirando 

conclusões, ou ainda, que ele vivencie dinamicamente a apreensão dos 

conceitos e que o professor seja o condutor desse processo, propondo situações 

de ensino que propiciem a aprendizagem significativa do mesmo e que esse 

processo não se concentre em simples transmissão do conteúdo, como percebe-

se acontecer na maioria das escolas.  

Assim, o presente trabalho se fundamenta na Teoria da Aprendizagem 

Significativa de Ausubel, uma teoria cognitivista, que tem sua essência em 

considerar o conhecimento prévio do aluno e relacioná-lo aos novos conteúdos 

ensinados em situações de ensino potencialmente significativas e para tal, o 

aluno precisa estar predisposto a aprender. Para Ausubel (2002, p. 43)  

os teóricos cognitivos defendem que o significado não é uma resposta 
implícita, mas antes uma experiência consciente claramente articulada 
e precisamente diferenciada que surge quando signos, símbolos, 
conceitos ou proposições potencialmente significativas se relacionam 
e incorporam em componentes relevantes da estrutura cognitiva de um 
determinado indivíduo, numa base não arbitrária e não literal.  

 

David Paul Ausubel nasceu em Nova York, graduado em Psicologia e 

Medicina-Psiquiátrica, e doutorou-se em Psicologia do Desenvolvimento na 

Universidade de Columbia, onde foi professor Emérito, dedicou sua carreira ao 

desenvolvimento de uma visão cognitiva à psicologia educacional, e depois de 

aposentado, voltou a exercer a psiquiatria. Joseph D. Novak, professor de 

Educação da Universidade de Cornell, deu continuidade aos estudos e 

publicações da teoria de Ausubel, de acordo com Moreira (2017). 
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2.1 A TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 

A teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, segundo Moreira 

(2017, p.160), “focaliza primordialmente a aprendizagem cognitiva, que é aquela 

que resulta no armazenamento organizado de informações na mente do ser que 

aprende, e esse complexo organizado é conhecido como estrutura cognitiva”. 

Sendo assim, tem seu foco na proposição de que o processo de aprendizagem 

sugere compreensão, transformação, armazenamento e utilização do novo 

conhecimento nos processos cognitivos. 

Aprendizagem significativa para Ausubel, de acordo com Moreira (2017) 

é um processo por meio do qual um novo conceito ou uma nova informação, 

adquire significado através de uma espécie de ancoragem em uma estrutura de 

conhecimento específico preexistente na estrutura cognitiva do aprendiz, 

denominada por Ausubel de subsunçor. Em outras palavras seria o 

conhecimento prévio do mesmo, um conhecimento especificamente relevante já 

existente na estrutura cognitiva do sujeito. Subsunçor é considerado para ele o 

fator isolado que mais influencia na aprendizagem significativa.  

A estrutura cognitiva é, “uma estrutura dinâmica caracterizada por dois 

processos principais, a diferenciação progressiva e a reconciliação integradora”, 

segundo Moreira (2012). E ainda segundo o mesmo autor: 

A diferenciação progressiva é o processo de atribuição de novos 
significados a um dado subsunçor (um conceito ou uma proposição, 
por exemplo) resultante da sucessiva utilização desse subsunçor para 
dar significado a novos conhecimentos...A reconciliação integradora, 
ou integrativa, é um processo da dinâmica da estrutura cognitiva, 
simultâneo ao da diferenciação progressiva, que consiste em eliminar 
diferenças aparentes, resolver inconsistências, integrar significados, 
fazer superordenações. 

 

Ausubel (2002, p. 3) utiliza o termo “ancoragem para sugerir a ligação com 

as ideias preexistentes ao longo do tempo. Por exemplo, no processo de 

subsunção, as ideias subordinantes preexistentes fornecem ancoragem à 

aprendizagem significativa de novas informações.”  

A aprendizagem é declarada significativa ao passo que uma nova 

informação (conceito, ideia, proposição) adquire significado para o indivíduo 

através da ancoragem em aspectos relevantes na estrutura cognitiva, ou seja, 

nos conhecimentos prévios. Por outro lado, a aprendizagem mecânica, é aquela 

sem atribuição de significados, com pouca ou nenhuma relação com o 
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conhecimento preexistente, nesta o indivíduo é capacitado para reproduzir 

mecanicamente o conhecimento aprendido, mas não significa nada para o 

mesmo, sendo o novo conteúdo armazenado de forma arbitrária na estrutura 

cognitiva. 

Assim sendo, Ausubel (2002) justifica como ponto central indicador da 

diferença entre os processos de aprendizagem significativa e aprendizagem 

mecânica, a forma como o novo conhecimento é relacionado com a estrutura 

cognitiva do indivíduo, 

é obvio que esta capacidade, arbitrária e literal, de relacionar tarefas 
de aprendizagem por memorização com a estrutura cognitiva possui 
determinadas consequências significativas para a aprendizagem. Em 
primeiro lugar, uma vez que o equipamento cognitivo humano, ao 
contrário de um computador, não consegue lidar de modo eficaz com 
as informações relacionadas consigo numa base arbitrária e literal, 
apenas se conseguem interiorizar tarefas de aprendizagem 
relativamente simples e estas apenas conseguem ficar retidas por 
curtos períodos de tempo, a não ser que sejam bem apreendidas. Em 
segundo, a capacidade de relação arbitrária e literal para com a 
estrutura cognitiva torna as tarefas de aprendizagem por memorização 
altamente vulneráveis à interferência de materiais semelhantes, 
anteriormente apreendidos e descobertos de forma simultânea e 
retroativa.  (Ausubel, 2002, p.4) 
 

Sobre a relação entre o conhecimento prévio do aluno, subsunçores e o 

conhecimento novo, Moreira (2010, p. 18) explicita que ambos se modificam na 

aprendizagem significativa: “À medida que o conhecimento prévio serve de base 

para a atribuição de significados à nova informação, ele também se modifica, ou 

seja, os subsunçores vão adquirindo novos significados, tornando-se mais 

diferenciados, mais estáveis.”  

Para Ausubel, apud Moreira e Masini (2006), sobre as evidências para 

que ocorra esse processo de modificação do conhecimento, ou seja, a 

aprendizagem significativa, o autor aponta para dois pontos principais: que o 

aluno tenha predisposição para aprender, ou seja, para fazer relação entre o 

conhecimento novo e algum subsunçor preexistente na sua estrutura cognitiva, 

diferenciando e integrando; e que o material a ser utilizado pelo professor seja 

potencialmente significativo, para que o aprendiz possa fazer relação de maneira 

não-arbitrária e não-literal, contendo este uma estrutura lógica de modo a 

propiciar a hierarquização dos conceitos trabalhados. Assim, o ensino almejado 

é que o aprendiz atribua significado ao novo conhecimento, por intermédio dos 

materiais de aprendizagem e possa relacioná-lo aos seus conhecimentos 
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prévios, modificando-os, aprimorando-os, implementando-os e relacionando-os 

às situações do seu cotidiano. 

Em situações, nas quais o professor percebe que o aluno não possui os 

subsunçores necessários para relacionar com o novo conhecimento, segundo 

Moreira (2012), o mesmo pode organizar/ planejar organizadores prévios, 

considerado um material introdutório antes do material potencialmente 

significativo da aprendizagem, em nível mais abrangente, mais geral, em um 

nível mais alto de abstração, servirão de ponte cognitiva, estabelecendo um elo 

entre o que o aprendiz já sabe e o que ele precisa saber.  Para o autor, 

“organizadores prévios podem ser usados para suprir a deficiência de 

subsunçores ou para mostrar a relacionalidade e a discriminabilidade entre 

novos conhecimentos e conhecimentos já existentes, ou seja, subsunçores.” 

(Moreira, 2012, p.11) 

Uma das formas de investigar os subsunçores do aprendiz é através da 

elaboração de mapa mental, no qual o mesmo tem liberdade para relacionar os 

seus conhecimentos sobre o conteúdo teórico fazendo relação com sua prática 

cotidiana, bem como com outros ramos da Física ou com suas representações 

sociais. De acordo com Moreira (2010, p. 70),  

“Mapas mentais são associações livres de palavras, imagens, cores, 
números, enfim, tudo o que vier à mente do sujeito a partir de um 
estímulo inicial. Qualquer mapa é potencialmente infinito. A mente 
humana é capaz de associar qualquer coisa com qualquer coisa. É 
essa capacidade que se reflete nos mapas mentais. ” 
 

Nesse sentido, vindo a corroborar com a aprendizagem significativa tem-

se os mapas conceituais, também chamados de mapas de conceitos, os quais 

são relacionáveis à aprendizagem significativa por realçarem apenas conceitos 

e fazerem relações hierárquicas entre os mesmos, auxiliando muito o aprendiz 

a relacionar definições e na aquisição significativa dos mesmos. Segundo 

Moreira (2010), “Trata-se, no entanto, de uma técnica desenvolvida em meados 

da década de setenta por Joseph Novak e seus colaboradores na Universidade 

de Cornell, nos Estados Unidos. Ausubel nunca falou de mapas conceituais em 

sua teoria.” (Moreira, 2010, p.17)                                                 

E ainda, “mapas conceituais ou mapas de conceitos são diagramas 

indicando relação entre conceitos, ou entre palavras que usamos para 
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representar conceitos...são diagramas de significados, de relações significativas; 

de hierarquias conceituais.” (Moreira, 2010, p.11) 

“Mapas conceituais não devem ser confundidos com mapas mentais que 

são associacionistas, não se ocupam de relações entre conceitos, incluem 

coisas que não são conceitos e não estão organizados hierarquicamente”. 

(Moreira, 2010, p.11) 

Nesse sentido, Moreira (2010, p.16) enfatiza que os mapas conceituais 

são uma estratégia de ensino que se adapta a diferentes situações, sendo 

importante observar que o seu uso deve ser priorizado para o momento em que 

os alunos já tenham se apropriado de algum conteúdo, para que sejam 

potencialmente significativos, permitindo aos mesmos integrar, reconciliar e 

diferenciar os conceitos aprendidos. Assim, podem ser usados como: 

instrumento de análise de currículo, técnica didática, recurso de aprendizagem 

e até mesmo como instrumento de avaliação. 

No que diz respeito a avaliação, convém ressaltar que: 

Como instrumento de avaliação da aprendizagem, mapas conceituais 
podem ser usados para se obter uma visualização da organização 
conceitual que o aprendiz atribui a um dado conhecimento. Trata-se 
basicamente de uma técnica não tradicional de avaliação que busca 
informações sobre os significados e relações significativas entre os 
conceitos-chave da matéria de ensino segundo o ponto de vista do 
aluno. (Moreira, 2010, p.17) 
 

Tendo em vista o que foi discutido até o momento nesse Referencial, é 

marcante que a aprendizagem significativa apresente vantagens notáveis em 

relação à aprendizagem mecânica, tanto no que se refere ao enriquecimento da 

estrutura cognitiva do aluno, bem como no que se refere à lembrança posterior 

e sua utilização para novas aprendizagens. O conhecimento que se adquire de 

maneira significativa é retido e lembrado por mais tempo. 

De acordo com Moreira (2012), inicialmente a aprendizagem significativa 

não é aquela que o indivíduo nunca esquece, mas aquela que se sobressai muito 

da mecânica na compreensão, na aquisição de significados, na capacidade de 

relacionar o conteúdo com situações novas e, em sequência, o benefício maior 

está na maior retenção e possibilidade de reaprendizagem (o que praticamente 

não existe na outra forma citada).  
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2.1.1 A teoria da aprendizagem significativa e a experimentação no ensino 

de Física 

O ensino da Física frequentemente é visto como uma difícil tarefa. A 

dificuldade está no fato de se passar uma imagem de que a disciplina é por 

excelência, o lugar das abstrações, enfatizando-se seus aspectos formais e 

divorciando-se da realidade. O que ocorre é a matematização da disciplina, 

tornando a aprendizagem que poderia ser prazerosa e cheia de descobertas, 

algo pronto e acabado, um mero estudo de fórmulas e o professor nesse meio é 

considerado um simples transmissor e expositor do conteúdo.  

Cabe ressaltar que essas dificuldades devem ser consideradas como um 

desafio a ser superado na profissão, um estímulo a, cada vez mais, inserir teorias 

de aprendizagem e metodologias de ensino que aproximem mais o ensino 

teórico do cotidiano e dos fenômenos, tendo em vista, segundo as Diretrizes 

Curriculares de Física para a Educação Básica do Estado do Paraná (2006, p. 

64), “o ensino médio deve ter assegurado a seus egressos o acesso à 

compreensão conceitual e ao formalismo próprio deste campo do conhecimento, 

essencial para o desenvolvimento de uma cultura científica. ”  

E ainda, “deve-se contribuir para formar sujeitos por meio de conteúdos 

que os façam entender o objeto de estudo da Física, ou seja, a compreensão do 

Universo, sua evolução, suas transformações e as interações que nele se 

apresentam. ” (Diretrizes Curriculares de Física para a Educação Básica do 

Estado do Paraná, 2006, p. 29). 

Diante dessa problemática e da teoria de aprendizagem apresentada 

nesse referencial, propõe-se como alternativa metodológica, como material 

potencialmente significativo, a experimentação, sendo desta forma considerada 

uma metodologia de ensino com potencial para minimizar as dificuldades de 

aprendizagem, proporcionando um ensino de Física mais significativo e mais 

palpável ao aluno. 

O uso de atividades experimentais segundo Araújo e Abib (2003, p. 190-

191), é eficiente em dois aspectos fundamentais: 

a) Capacidade de estimular a participação ativa dos estudantes, 
despertando sua curiosidade e interesse, favorecendo um efetivo 
envolvimento com sua aprendizagem. 
b) Tendência em propiciar a construção de um ambiente motivador, 
agradável, estimulante e rico em situações novas e desafiadoras que, 
quando bem empregadas, aumentam a probabilidade de que sejam 
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elaborados conhecimentos e sejam desenvolvidas habilidades, 
atitudes e competências relacionadas ao fazer e entender a Ciência. 
 

Nesse sentido, Bonadiman e Nonenmacher (2007, p. 210) defendem e 

motivam o uso de atividades experimentais, quando afirmam que:   

A atividade experimental, ..., possibilita a vivência de uma Física mais 
prazerosa, mais intrigante, mais desafiadora e imbuída de significados. 
Esses aspectos contribuem para criar uma imagem mais positiva da 
Física, despertando no aluno curiosidade e gosto por essa Ciência. 
Nessas condições o aluno se sente motivado para o estudo, 
qualificando significativamente seu aprendizado. 

 

Amaral (1997) afirma que é de suma importância que se reconheça o 

contexto epistemológico-pedagógico, no qual o experimento está inserido, de 

forma que o mesmo não subsiste apenas por si, ou seja, não fará sentido se 

trabalhado isolado do contexto do aluno e do fenômeno natural que o mesmo 

envolve. O autor afirma ainda que um triângulo de teor epistemológico e 

pedagógico deve ser articulado quando do uso de atividades experimentais, de 

modo que, segundo Amaral (1997, p.10), 

O caráter epistemológico desse triângulo deve-se ao fato de envolver 
concepções de realidade, de conhecimento, de conhecimento 
científico, de relações entre as diferentes formas de conhecimento, de 
método científico, consubstanciado, enfim, uma concepção de ciência. 
O caráter pedagógico advém do fato de envolver concepções de 
aprendizagem, de posicionamento dos conhecimentos prévios dos 
alunos perante o conhecimento científico, de atividades e de técnicas 
de ensino, de relações entre conteúdo e método, consubstanciando, 
enfim, uma concepção de currículo em seu senso mais amplo. 
 

“A experimentação, no ensino de Física, é importante metodologia de 

ensino que contribui para formular e estabelecer relações entre conceitos, 

proporcionando melhor interação entre professores e estudantes. ” (Diretrizes 

Curriculares de Física para a Educação Básica do Estado do Paraná, 2006, p. 

56). 

Realizar discussões e reflexões sobre o ensino de Física é fundamental 

para que avanços sejam obtidos e, ao professor, entre outras questões, cabe 

questionar-se sempre sobre sua prática pedagógica. 

O uso da experimentação, nesse contexto, surge como uma alternativa 

metodológica bem aceita entre os autores citados nesse trabalho, promovendo 

a motivação do aluno a participar ativamente da aula, despertando o gosto pela 

ciência e oportunizando a atribuição de significado ao conceito aprendido, sendo 



   

 

13 

assim, é vista como uma metodologia facilitadora da aprendizagem significativa 

dos conteúdos, propiciando que a disciplina seja compreendida.  

Enfim, repensar a ação pedagógica é necessário, uma vez que a era 

tecnológica atual vem provocando vários desafios, sendo primordial que o ensino 

de Física seja centrado em conteúdos e metodologias capazes de levar os 

estudantes a uma reflexão do mundo em que vivem, contribuindo para o 

desenvolvimento de um sujeito crítico, capaz de interpretar os fenômenos do 

Universo. 
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3 CRÍTICA À LITERATURA MODERNA 

Neste capítulo, será feita uma análise sobre a forma como são 

apresentadas as leis de Newton na literatura moderna em livros de nível médio 

e superior e como foi enunciada por Newton no Principia, bem como se os livros 

abordam o estudo dos referenciais inerciais e não inerciais e como essa 

abordagem é feita.  

Assim, acredita-se que seja essencial, inicialmente, explorar cada livro em 

particular, dessa forma será exposto na sequência o enunciado das leis e 

observações que se julga importante para discussão posterior: 

 

 Livro Principia, de Isaac Newton 

Newton (trad. 2002, p. 53 e 54) apresenta o enunciado dos axiomas ou 

leis do Movimento da seguinte maneira: 

Lei I: Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento 
uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele 
estado por forças imprimidas sobre ele. 
... 
Lei II: A mudança de movimento é proporcional à força motora 
imprimida, e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força 
é imprimida. 
... 
Lei III: A toda ação há sempre oposta uma reação igual ou, as ações 
mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas 
a partes opostas. 
 

Na sequência serão explorados livros de ensino médio: 

 

 Livro: Física Contexto & Aplicações – Volume I  

Autores: Antônio Máximo Ribeiro da Luz e Beatriz Alvarenga Álvares  

Esse livro traz capítulo 4, a primeira e a terceira lei, as quais os autores 

consideram como as leis que propiciam examinar o equilíbrio dos corpos e 

discutem a segunda lei no capítulo 5, sendo que as mesmas são apresentadas, 

de acordo com Ribeiro da Luz e Álvares (2013, p. 99, 105, 133) da seguinte 

maneira: 

Primeira lei de Newton (lei da inércia de Galileu): Na ausência de 
forças, um objeto em repouso continua em repouso e um objeto em 
movimento move-se em linha reta, com velocidade constante. 
... 
Terceira lei de Newton (lei da ação e reação): Quando um objeto A 
exerce uma força sobre um objeto B, este também exerce sobre A uma 
força de mesmo módulo, mesma direção e de sentido contrário. 
... 
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Segunda lei de Newton: �⃗� = 𝑚𝑎   ou ∑𝐹 = 𝑚𝑎 . A aceleração que um 
objeto adquire é diretamente proporcional à resultante das forças que 
atuam nele e tem a mesma direção e o mesmo sentido dessa 
resultante. 
 

Nesse livro, os autores iniciam o capítulo em que abordam a primeira e a 

terceira lei com o conceito de força e sua unidade de medida, relacionando a 

história da Física através do conceito de força para Aristóteles e Galileu. Após 

essa parte inicial, apresentam o conceito de inércia e em sequência a primeira 

lei de Newton e o equilíbrio de uma partícula, e então o enunciado da terceira lei. 

No próximo tópico do capítulo, Força de atrito: estático e cinético e em um 

Apêndice: Momento de uma força. No capítulo seguinte, iniciam com uma 

discussão sobre a relação entre força e velocidade, apresentam o conceito de 

massa de um corpo e então o enunciado da segunda lei de Newton. Os próximos 

tópicos a serem explorados são: Unidades de força e massa; Massa e peso; 

Aplicações da segunda lei de Newton; Queda com resistência do ar e Forças no 

movimento circular, onde discutem força centrípeta e força centrífuga. 

 

 Livro: Física: Mecânica – Volume I 

Autores: José Roberto Bonjorno, Clinton Marcico Ramos, Eduardo de 

Pinho Prado, Valter Bonjorno, Mariza Azzolini Bonjorno, Renato Casemiro, 

Regina de Fátima Souza Azenha Bonjorno. 

O livro inicia com capítulo em que são apresentadas as leis de Newton, 

intitulado: Capítulo 9: Força e Movimento, com o conceito de força e equilíbrio. 

Em seguida, são apresentadas a primeira e a segunda lei, depois Peso de um 

corpo e então a Terceira lei. Inicialmente, os autores trazem o enunciado das 

mesmas de acordo com o livro Princípios matemáticos da filosofia natural, 

Principia, de Isaac Newton e após os autores Bonjorno, Ramos, Prado e 

Casemiro (2016, p. 127, 129 e 137) enunciam da seguinte forma: 

1ª lei de Newton ou princípio da inércia: Todo corpo em movimento 
retilíneo uniforme ou em repouso permanecerá no mesmo estado, a 
menos que uma força aja sobre ele. 
... 
2ª lei de Newton ou princípio fundamental da dinâmica: 𝐹 = 𝑚. 𝑎  
A aceleração de um corpo é diretamente proporcional à força resultante 
que age sobre ele, inversamente proporcional à sua massa e tem a 
mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. 
... 
3ª lei de Newton ou princípio da ação e reação: Sempre que um corpo 
A exerce uma força em um corpo B, este reagirá exercendo outra força, 
de mesma intensidade, mas de sentido contrário. 
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Na sequência do capítulo, tem-se ainda os seguintes tópicos: Força de 

atrito, força elástica, força centrípeta: força nos movimentos circulares variados, 

Quantidade de movimento, Impulso de uma força, Quantidade de movimento.  

Sobre esse livro convém ressaltar que quando é exposta a primeira lei de 

Newton, Bonjorno, Ramos, Prado e Casemiro (2016, p. 127)  evidenciam que: 

“O princípio da inércia é válido para os referenciais chamados inerciais”, e ainda, 

no tópico sobre força no movimentos circulares variados, apresentam alguns 

exemplos de brinquedos em parques de diversões, em que o corpo da pessoa é 

colocado para girar em movimentos variados, e Bonjorno, Ramos, Prado e 

Casemiro (2016, p. 157)  afirmam que “nessas situações, parece haver uma 

força que empurra para fora da curva a qual esses brinquedos estão realizando. 

Essa força na realidade não existe. ” 

 

 Livro: Física: Ciência e Tecnologia – Volume – I: Mecânica. 

Autores: Carlos Magno A. Torres, Nicolau Gilberto Ferraro, Paulo Antônio 

de Toledo Soares.  

Em referência à análise desse livro, mais especificamente o capítulo 3: 

Força e Movimento, o qual é dividido nos seguintes tópicos: Introdução; Espaço, 

velocidade e aceleração; A cinemática dos movimentos uniforme e 

uniformemente variado; Grandezas escalares e vetoriais; Movimentos 

bidimensionais sob a ação da gravidade; O princípio da inércia; Efeitos da 

aceleração; Forças; O princípio fundamental da dinâmica e o princípio da ação 

reação; tem-se a forma como Torres, Ferraro e Soares (2010, p. 96, 109 e 114) 

conceituam as leis de Newton: 

Primeira lei de Newton: Todo corpo continua em seu estado de repouso 
ou de movimento em linha reta com velocidade escalar constante a 
menos que seja obrigado a alterar esse estado pela ação de uma força 
aplicada sobre ele.  
... 

Segunda lei de Newton: A força resultante F⃗ res que age num corpo de 
massa m produz uma aceleração a⃗  tal que: 

F⃗ res = m. a⃗  
... 

Terceira lei de Newton: Quando um corpo A exerce uma força F⃗ A num 

corpo B, este exerce em A uma força F⃗ B. As forças F⃗ A e F⃗ B têm a mesma 
intensidade, mesma direção e sentidos opostos. 
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Salienta-se ainda que, após a primeira lei de Newton, em meio ao texto, 

Torres, Ferraro e Soares (2010, p. 96) evidenciam que: “Os referenciais para os 

quais vale o princípio da inércia são chamados referenciais inerciais. ” 

 

Na sequência serão explorados livros de ensino superior: 

 

 Livro: Fundamentos de Física – Volume I. 

Autores: David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker.  

Em referência à maneira como as leis de Newton são discorridas nesse 

livro, tem-se que, segundo Halliday, Resnick e Walker (2012, p. 92, 93, 95 e 102): 

Primeira Lei de Newton: Se nenhuma força atua sobre um corpo, sua 
velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode sofrer uma 
aceleração. 
... 
Primeira Lei de Newton: Se nenhuma força resultante atua sobre um 

corpo (F⃗ res=0), a velocidade não pode mudar, ou seja, o corpo não pode 
sofrer uma aceleração. 
... 
Segunda Lei de Newton: A força resultante que age sobre um corpo é 
igual ao produto da massa do corpo pela aceleração.  

Em termos matemáticos: F⃗ res = m. a⃗ . 
... 
Terceira lei de Newton: Quando dois corpos interagem, as forças que 
cada corpo exerce sobre o outro são iguais e têm sentidos opostos. 
 

A respeito dos tópicos abordados no capítulo em que as leis são 

enunciadas, observa-se a seguinte ordem: o que é Física; mecânica newtoniana; 

a primeira lei de Newton; força; massa; a segunda lei de Newton; algumas forças 

especiais: força gravitacional, peso, força normal, atrito, tração; a terceira lei de 

Newton; aplicando as leis de Newton. 

Importante ressaltar que nesse livro, os autores especificam o conceito de 

referencial inercial após a primeira lei de Newton ser apresentada, assim 

Halliday, Resnick e Walker (2012, p. 93) evidenciam que: 

A primeira lei de Newton não se aplica a todos os referenciais, mas 
podemos sempre encontrar referenciais nos quais essa lei (na verdade, 
toda a mecânica newtoniana) é verdadeira. Esses referenciais são 
chamados de inerciais. 
Referencial inercial é um referencial para o qual as leis de Newton são 
válidas. 
... 
Neste livro, supomos quase sempre que o solo é um referencial inercial 
e que as forças e acelerações são medidas nesse referencial. Quando 
as medidas são executadas em um referencial não inercial, como, por 
exemplo, um veículo acelerado em relação ao solo, os resultados 
podem ser surpreendentes. 
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Esses são os pontos principais considerados em relação ao estudo dos 

referenciais apresentados no capítulo. 

 

 Livro: Física I: Mecânica. 2003 

Autores: Hugh D. Young, Roger A. Freedman. 

Nesse livro, o capítulo 4: Leis de Newton do movimento é constituído dos 

seguintes tópicos: Introdução; força e interações; primeira lei de Newton; 

segunda lei de Newton; massa e peso; terceira lei de Newton; uso das leis de 

Newton. Com relação à apresentação das leis, segundo Freedman e Young 

(2003, p. 94, 99 e 104) tem-se:  

Primeira lei de Newton: Quando a força resultante sobre um corpo é 
igual a zero ele se move com velocidade constante (que pode ser nula) 
e aceleração nula. 
... 
Segunda lei de Newton: Quando uma força resultante externa atua 
sobre um corpo, ele se acelera. A aceleração possui a mesma direção 
e o mesmo sentido da força resultante. O vetor força resultante é igual 
ao produto da massa do corpo pelo vetor aceleração do corpo. 

Em símbolos: ∑F⃗ = ma⃗  
... 

Terceira lei de Newton: F⃗ A/B= −F⃗ B/A 
Expressa em palavras: Quando um corpo A exerce uma força sobre 
um corpo B (uma “ação”), então o corpo B exerce uma força sobre o 
corpo A (uma “reação”). Essas duas forças têm o mesmo módulo e a 
mesma direção, mas possuem sentidos contrários. Essas duas forças 
atuam em corpos diferentes.  
 

Convém destacar ainda que, após o tópico primeira lei de Newton, tem-

se um subtópico: sistemas de referência, onde são discutidos vários exemplos 

de referenciais inerciais e não inerciais, e em relação ao conceito, Freedman e 

Young (2003, p. 95 e 96) afirmam que: 

Um sistema para o qual a primeira lei de Newton seja válida denomina-
se sistema de referência inercial. 
... 
Sistema de referência que não é inercial, para o qual não vale a 
primeira lei de Newton. Neste livro usaremos somente sistemas de 
referência inerciais. 
 

Também abordam o assunto após o tópico segunda lei de Newton, numa 

discussão sobre exemplos apresentados, onde é válido salientar segundo 

Freedman e Young (2003, p. 100) que: “a segunda lei de Newton é válida 

somente em sistemas de referência inerciais, como no caso da primeira lei de 

Newton. ” 
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 Livro: Mecânica 1: Curso de Física 

Autor: Herch Moysés Nussenzveig 

 

Nesse livro, as leis de Newton são apresentadas no capítulo 4: Os 

princípios da dinâmica, e este é dividido nos seguintes tópicos: forças em 

equilíbrio; a lei da inércia; a 2ª lei de Newton; discussão da 2ª lei; conservação 

do momento e 3ª lei de Newton. A seguir o enunciado das leis de Newton 

segundo Nussenzveig (2013, p. 93, 95 e 104): 

1ª lei de Newton (lei da inércia): “Todo corpo persiste em seu estado 
de repouso, ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja 
compelido a modificar esse estado pela ação de forças impressas 
sobre ele. ” 
... 
2ª lei de Newton: 𝐅 = m𝐚                                                                     (4.3.3) 
Onde o “coeficiente de inércia” m associado à partícula sobre a qual 
age a força F chama-se massa inercial dessa partícula. 
... 
3ª lei de Newton: “A toda ação corresponde uma reação igual e 
contrária, ou seja, as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro 
são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. ” 
 

A respeito dos referenciais, Nussenzveig (2013, p. 94) enfatiza após o 

enunciado da primeira lei que: 

Outro ponto importante na compreensão da 1ª lei: ela não pode ser 
válida em qualquer referencial. Os referenciais em que é válida 
chamam-se referenciais inerciais. A Terra não é um referencial inercial. 
... 
Um referencial em movimento retilíneo uniforme em relação a um 
referencial inercial é também inercial (porque um corpo em repouso ou 
em movimento retilíneo uniforme em relação a um deles também 
estará em repouso ou em movimento retilíneo uniforme em relação ao 
outro). Logo, dispondo de um referencial inercial (ligado às estrelas 
fixas), dispomos em consequência de uma infinidade deles. 
 

Outro ponto analisado no capítulo e considerado importante no tópico 

Discussão da 2ª lei de Newton, em que Nussenzveig (2013, p. 96) se refere a 1ª 

lei ser um caso particular da 2ª lei: 

A 2ª lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica; conforme 
veremos, é a lei básica que permite determinar a evolução de um 
sistema na mecânica clássica. A 1ª lei pode ser considerada um caso 
particular da 2ª: se a força resultante F que atua sobre uma partícula é 
nula, a (4.3.3) mostra que a = 0... isto acarreta para a partícula a 
permanência em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Note-
se que a 2ª lei, como a 1ª lei, só é válida num referencial inercial. 

 

Desse modo, feitas as transcrições dos enunciados das leis de Newton e 

também da maneira como é relacionado e explorado o estudo dos referenciais 
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às mesmas, podem-se identificar alguns pontos falhos tanto nos livros de ensino 

médio quanto do ensino superior, no que diz respeito à forma de enunciar a 

segunda lei, e também uma falta de clareza em relação à qual referencial as leis 

de Newton podem ser aplicadas, sendo que na maioria dos livros, o referencial 

inercial é relacionado à primeira lei de Newton, sem aprofundamento do assunto. 

A partir da definição da lei II de Isaac Newton, no Principia, na qual o autor 

se refere à mudança de movimento ser proporcional à força imprimida, entende-

se que Newton não definiu matematicamente essa lei, portanto, ela não é 

necessariamente uma relação de igualdade entre um par de grandezas, além do 

mais, quando é atribuída uma proporção, a aceleração está representando a 

soma da aceleração de partículas e também de referenciais, por exemplo, uma 

pseudoforça, a qual não se aplica em referenciais inerciais. 

Na maioria dos livros da literatura moderna, em nível médio e superior, a 

segunda lei de Newton é enunciada diretamente como: 𝐹 = m. 𝑎 , ficando a lei 

definida de modo a dificultar o processo de aprendizagem da mesma, pois o 

estado inercial pode ser considerado um caso particular desta quando aplicada 

em referenciais inerciais, como enfatiza Nussenzveig (2013), devido ao fato de 

que, a partir da equação, quando a aceleração é nula tem-se que a força que 

atua sobre a partícula é nula e vice-versa. 

Em referência à terceira lei de Newton, salienta-se que a forma como a 

mesma é enunciada na literatura moderna se aproxima muito, quando não é 

idêntica à maneira como Newton o fez no Principia.  

Baseando-se nessa análise, é possível apontar que a forma como a 

literatura moderna apresenta a primeira e segunda leis de Newton, pode gerar 

dificuldade no aprendizado. E ainda, um estudo mais aprofundado do cenário 

para o qual as leis de Newton são válidas é simplesmente desprezado, as 

discussões são superficiais, baseadas em exemplos e, na maioria dos casos, 

referem-se somente à lei da inércia. Dentre os livros analisados, apenas o autor 

Nussenzveig (2013) traz um estudo detalhado sobre os referenciais, em um 

capítulo à parte no final do mesmo, capítulo 13, no qual são aplicadas 

transformações de referenciais na segunda lei de Newton, utilizando as 

equações de Galileu em referenciais inerciais e não inerciais, esse capítulo foi 

base para o próximo capítulo dessa dissertação. 
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4 DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

O ensino da dinâmica em níveis médio e superior pressupõe o emprego 

de referenciais inerciais e o que se pode observar é que na prática cotidiana 

inúmeras situações envolvem referenciais acelerados: referenciais não inerciais.  

À vista disso, neste capítulo, será feito um estudo teórico sobre a 

influência de um referencial no movimento de uma partícula, que é um corpo 

cujas dimensões não interferem no estudo de um determinado fenômeno, assim, 

para os cálculos, considera-se a massa num único ponto adimensional chamado 

de partícula.  

Esse estudo será feito através de uma transformação da segunda lei de 

Newton aplicada a uma partícula de massa m de um referencial S, para outro 

referencial S’, quando o mesmo está em movimento uniforme e em movimento 

uniformemente acelerado em relação ao primeiro. 

4.1 REFERENCIAIS 

Nesta seção será verificado o que acontece com a segunda lei de Newton 

nos referidos referenciais que envolvem diferentes situações cotidianas, quando 

da passagem de um sistema de referência, conjunto de pontos fixos relativos 

uns aos outros em relação aos quais se possa dizer que algo está em 

movimento, denominado de S, para outro S’, em movimento em relação a S. 

Desse modo, esse movimento será analisado para o caso de ser um 

movimento retilíneo uniforme e um movimento retilíneo uniformemente 

acelerado, com intuito de investigar a relação entre as coordenadas de um ponto 

em um determinado instante, que indicam a localização do ponto no sistema de 

referência S e a correspondência delas em S’. 

Primeiro caso: S’ se encontra em movimento retilíneo uniforme em relação 

a S, com velocidade V na direção x.  

Para simplificar, será considerado apenas o movimento unidimensional 

com velocidade constante, adotando os seguintes sistemas de referência S e S’: 
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Figura 4.1: Mudança de referenciais 
Fonte: Nussenzveig (2013, p. 348) 

 
Nestas condições, conforme a figura 4.1, segundo Nussenzveig (2013), a 

transformação de S para S’ resulta, em um dado instante t, apenas de uma 

translação espacial numa distância Vt através de x. Assim, tem-se que: 

x′ = x − Vt 

y′ = y     z′ = z         

t′ = t 

                                                                                           1.1 
As equações 1.1 são conhecidas como transformações de Galileu.  

Esta é chamada Relatividade Newtoniana, pois por derivação em relação 

ao tempo, obtém-se as leis da velocidade e da aceleração de uma partícula em 

relação à passagem de S a S’: 

vx
′ =

dx′

dt′
=

dx

dt
− V = vx − V; vy

′ = vy;  vz
′ = vz 

                                                                                                                                    

1.2 

ax
′ =

d2x′

dt′2
=

d2x

dt2
= ax;   a′y = ay;  a′z = az 

1.3 

Observa-se que a aceleração obtida para S’ é a mesma aceleração que 

em relação a S, ou seja, é a aceleração real da partícula.  

Assim, se for aplicada a segunda lei de Newton no referencial S’, dado 

que, de acordo com Nussenzveig (2013), Einstein mostrou que a massa inercial 

de uma partícula em relação a S’ é a mesma que em relação a S, ou seja,  

m′ = m, 

1.4 

 tem-se que: 
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 ,' FamF  

1.5 

onde 


F é uma força real, aplicada sobre a partícula.  

Assim, é possível concluir que a segunda lei de Newton é invariante 

perante às transformações de Galileu, dado que a força de interação


 FF ' , isso 

para velocidade não relativística (<< c). 

Segundo caso: S’ se encontra em movimento retilíneo uniformemente 

acelerado em relação a S.  

 
Figura 4.2: Referencial acelerado 

Fonte: Nussenzveig (2013, p. 352) 
 

Na figura 4.2, tem-se representado um referencial S’ em movimento 

retilíneo uniformemente acelerado em relação a S, desse modo, de acordo 

Nussenzveig (2013), o vetor posição r′⃗⃗  de uma partícula P em relação a S’ está 

relacionado com o vetor r  correspondente em S por: 

r′⃗⃗  = r − ro′⃗⃗ ⃗⃗  , 

1.6 

onde, ro′⃗⃗⃗⃗  ⃗ = OO′⃗⃗⃗⃗⃗⃗  ⃗ é o vetor de posição da origem O’ de S’ em relação a S. 

A aceleração de S’ em relação a S é denominada de A⃗⃗  e Vo
⃗⃗⃗⃗  a velocidade inicial 

de S’ em relação a S, dado ainda que ro′⃗⃗ ⃗⃗  = 0 para t = 0. Desse modo, é possível 

escrever que: 

ro′⃗⃗⃗⃗  ⃗ = Vo
⃗⃗⃗⃗ t +

1

2
A⃗⃗ t² 

1.7 

de forma que, substituindo ro′⃗⃗ ⃗⃗   de 1.6 e supondo que t’= t, tem-se que: 

r′⃗⃗  = r − V⃗⃗ ot −
1

2
A⃗⃗ t² 
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1.8 

Derivando a 1.8 em relação a t: 

d r′⃗⃗ 

dt
= V′⃗⃗  ⃗ =

dr 

dt
−

dVo
⃗⃗⃗⃗ t

dt
−

1

2

dA⃗⃗ t²

dt
 

1.9 

desse modo, a equação 1.9 resulta na lei de transformação da velocidade: 

V′⃗⃗  ⃗ = V⃗⃗ − Vo
⃗⃗⃗⃗ − A⃗⃗ t 

2.0 

Derivando a 2.0 novamente em relação a t: 

dV′⃗⃗  ⃗

dt
= a′⃗⃗⃗  =  

dV⃗⃗ 

dt
−

dV′⃗⃗  ⃗

dt
−

dA⃗⃗ 

dt
 

2.1 

desse modo, a equação 2.1 resulta na lei da transformação da aceleração: 

a′⃗⃗⃗  = a⃗ − A⃗⃗  

2.2 

A partir da equação 2.2, conclui-se que a aceleração de uma partícula em 

relação a S’ é diferente de sua aceleração em relação a S pelo termo constante 

−A⃗⃗ , tal que A⃗⃗  é a aceleração de S’ em relação a S. 

Se a segunda lei de Newton for aplicada no referencial S’, dado que m′ =

m (1.4), obtém-se: 

ma′⃗⃗⃗  = ma⃗ − mA⃗⃗  

2.3 

Da equação 2.3, se escrever que: 

F′⃗⃗  ⃗ = ma⃗ − mA⃗⃗  

2.4 

Assim, conclui-se que a segunda lei de Newton não é invariante frente a 

sistemas de referência não inerciais, tendo em vista que quando da análise do 

movimento uniformemente acelerado de S’ em relação a S, surge na lei da 

transformação da aceleração um termo −A⃗⃗ , que implica em um termo constante 

–mA⃗⃗ , o qual representa o produto da massa da partícula pela aceleração do 

referencial, o qual é tradicionalmente chamado de pseudoforça, força esta que 

Nussenzveig (2013)  denomina de força de inércia. 
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4.2 LEIS DE NEWTON PARA RERENCIAIS INERCIAIS  

Diante da problemática exposta no capítulo anterior e com base no estudo 

dos referenciais, organizou-se nesta seção uma forma alternativa de 

apresentação para as leis da dinâmica, onde as leis e princípios para a descrição 

da dinâmica de partículas serão apresentados após observação, análise e 

investigação da influência de referenciais não inerciais no estudo da dinâmica do 

movimento de um corpo, para os quais os fenômenos dinâmicos devem ser 

analisados considerando a aceleração do referencial, ou seja, quando o 

observador está no referencial não inercial não é possível compreender e 

explicar alguns fenômenos e efeitos observados, sem que seja considerada a 

aceleração do mesmo, portanto, para esses referenciais, as leis e princípios da 

dinâmica não são os mesmos para referenciais inerciais. 

Desse modo, tem-se, na sequência, a definição do cenário para aplicação 

da dinâmica para o ensino médio, o enunciado da lei fundamental da dinâmica, 

2ª lei de Newton aplicada a referenciais inerciais e o princípio da ação e reação 

(3ª lei de Newton), o qual será apresentado como princípio pelo fato de que sua 

abordagem neste trabalho foi feita de forma superficial e qualitativa, sendo 

melhor empregado no estudo de colisões. Porém, por estabelecer vínculo 

matemático na aplicação da segunda lei de Newton, fez-se necessário usá-lo na 

aplicação do produto, contudo sem fazer parte da discussão teórica do mesmo. 

Definição: Cenário para aplicação da dinâmica Newtoniana 

O cenário apropriado para o estudo dos fenômenos dinâmicos associados 

a uma partícula no ensino médio são os referenciais inerciais, que são sistemas 

de referência em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, com velocidade 

constante, uns em relação aos outros.  

Em referenciais inerciais, tem-se o estudo dos fenômenos mecânicos 

apenas em termos de forças reais, que são forças aplicadas sobre uma partícula. 

2ª lei de Newton aplicada a referenciais inerciais: lei fundamental da 

dinâmica 

Se uma força resultante não nula for aplicada sobre uma partícula, então 

haverá uma variação na velocidade da mesma, que será inversamente 

proporcional a uma propriedade intrínseca da partícula, chamada massa. 

Δ�⃗� 

Δ𝑡
=

𝐹 

𝑚
    →     Σ𝐹 = 𝑚. 𝑎  
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Portanto, se não atuarem forças sobre a partícula ou se a soma das forças 

resultantes que atuam sobre a mesma forem iguais a zero, Σ𝐹 = 0, então a 

partícula encontra-se em estado inercial, ou seja, em repouso ou em movimento 

retilíneo uniforme. Dessa forma, o estado inercial é um caso particular da 

segunda lei de Newton, sendo a inércia compreendida como a resistência de um 

corpo à alteração de seu estado de repouso ou movimento, ou seja, a mesma é 

diretamente proporcional à massa do corpo. 

Princípio da ação e reação: A toda ação há sempre oposta uma reação 

igual ou, as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e 

dirigidas a partes opostas. 
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5 SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Para a análise e investigação da influência de Referenciais inerciais e não 

inerciais no estudo da dinâmica do movimento de um corpo, foram desenvolvidos 

três experimentos. A construção destes consta no anexo A dessa dissertação, 

bem como seu funcionamento e os roteiros para sua aplicação. 

A aplicação dos experimentos foi organizada para ser feita através de uma 

sequência didática que será detalhada neste capítulo, a mesma é intitulada por: 

Referenciais: Estabelecendo o cenário apropriado para o ensino da dinâmica no 

ensino médio, organizada para 11 aulas, as quais constam a seguir: 

 

Aula 1: Investigação dos conhecimentos prévios sobre referenciais: 

inerciais e não inerciais 

 

Objetivo: Analisar os conhecimentos prévios dos alunos em relação a 

referenciais.  

 

Atividade 1: Construção de um mapa mental - Referenciais: inerciais 

e não inerciais 

Nesta atividade, será exposto aos alunos o conceito de mapa mental e 

mapa conceitual baseado em Marco Antônio Moreira (2010). Se o professor não 

trabalha com esse tipo de atividade, sugere-se trabalhar um texto explicativo 

sobre mapas mentais e mapas conceituais. 

Feito isso, os alunos serão motivados a elaborar um mapa mental com o 

tema Referenciais: inerciais e não inerciais.  

 
Figura 5.1: Esquema para elaboração do mapa mental 

Fonte: Autoria própria 

 

Na elaboração de um mapa mental, o aluno tem liberdade para relacionar 

os seus conhecimentos prévios sobre o conteúdo teórico e fazer relação com 
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sua prática cotidiana, bem como com outros ramos da Física e suas 

representações sociais. Os mapas mentais serão entregues à professora e, no 

final da aplicação da sequência didática, serão analisados novamente. 

 

Aula 2: Influência de referenciais acelerados sobre o movimento dos 

corpos em situações práticas 

 

Objetivo: Averiguar e observar a influência de um referencial não inercial 

no movimento de um corpo em situações práticas. 

 

Atividade 2: Investigando a influência de referenciais no movimento 

Nesta aula, será proposto que os alunos assistam a um vídeo sem áudio, 

o qual discute o movimento da água na privada, em uma pia, no qual é realizado 

uma experiência com duas piscinas abertas no fundo, em uma situação bem 

controlada, em que a água é submetida ao repouso durante vinte e quatro horas, 

tempo suficiente para que a mesma se acomode na piscina, e então as piscinas 

são abertas no fundo e um corante líquido de várias cores é colocado na mesma. 

Assim, observa-se a formação de um vórtice, no hemisfério Norte no sentido anti-

horário e no hemisfério Sul no sentido horário. E ainda no final do vídeo é 

analisado o movimento de camadas de ar nos dois hemisférios. 

Assim, tendo assistido ao vídeo: Does Water Swirl the Other Way in the 

Southern Hemisphere? Disponível em: < 

https://www.youtube.com/watch?v=mXaad0rsV38 > acesso em 01/08/2017, os 

alunos deverão responder, em duplas, aos seguintes questionamentos: 

1. No vídeo, observa-se um experimento feito com uma piscina no 

hemisfério Norte e outra no hemisfério Sul.  

 
Figura 5.2: Movimento da água em uma piscina com abertura no fundo 

Fonte: Recorte do vídeo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mXaad0rsV38
https://www.youtube.com/watch?v=mXaad0rsV38
https://www.youtube.com/watch?v=mXaad0rsV38
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a) Você percebeu no vídeo diferença no movimento da água no interior 

das piscinas? Exemplifique.  

b) Como você caracteriza estas variações no movimento da água na 

piscina?  

 

2. No vídeo, observa-se que o movimento das camadas de ar no 

hemisfério Norte se dá no sentido anti-horário e no hemisfério Sul no sentido 

horário.  

     
Figura 5.3: Movimento das camadas de ar nos hemisférios  

Fonte: Recorte do vídeo 

 

a) Como você caracteriza estas variações no movimento das camadas de 

ar?  

b) Essas variações no movimento das camadas de ar estão relacionadas 

a qual grandeza física? 

Após, será feita uma discussão em grande grupo sobre a atividade 

realizada, destacando as observações feitas pelos alunos sobre os efeitos 

observados no vídeo decorrentes do movimento de rotação da Terra e, para 

encerrar a aula, os alunos assistirão novamente ao vídeo. 

 

Aulas 3 e 4: Análise de vídeos produzidos a partir dos experimentos 

1 e 2: referenciais não inerciais e observação dos experimentos 

 

Objetivo: Observar e investigar a influência de um referencial não inercial 

no movimento de um corpo (água e pêndulo). 

 

Atividade 3: Investigando a influência de referenciais no movimento 

de um corpo a partir de experimentos- I 

Nesta aula, será feita uma investigação da influência dos referenciais no 

movimento de um corpo, para isso será proposto que os alunos assistam a três 

vídeos do objeto deste produto educacional feito a partir dos experimentos que 

serão denominados 1 e 2, os quais constam no anexo A desta dissertação, 
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ambos produzidos em referenciais não inerciais, em que o celular utilizado para 

filmar, permanece em repouso em relação à cuba com água e ao (s) pêndulo (s):  

- Primeiro vídeo: Experimento 1: Balde de Newton; 

Vídeo disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=NOBh6FZIJAI 

> acesso em 01/04/2019. 

- Segundo vídeo: Experimento 2: Um Pêndulo; 

Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=XDFarBsARoQ 

> acesso em 01/04/2019. 

- Terceiro vídeo: Experimento 2: Dois Pêndulos;  

Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=WrqspGaOpAc 

> acesso em 01/04/2019. 

Tendo assistido aos vídeos, em grupos de 4 alunos, deverão responder 

aos seguintes questionamentos, que deverão ser entregues à professora ao final 

da aula:  

1. Em relação ao primeiro vídeo: Balde de Newton.  

a) O que você observa em relação à coluna de água colorida no 

recipiente? 

b) Qual grandeza física você acredita estar provocando este movimento 

na coluna de água? 

c) Como você caracterizaria o fenômeno observado no vídeo?  

2. Em relação ao segundo e terceiro vídeos: Pêndulo (s). 

a) O que você observa em relação aos pêndulos?  

b) Qual grandeza física você acredita estar provocando este movimento 

dos pêndulos? 

c) Como você caracterizaria o fenômeno observado nos vídeos?  

3. Esses vídeos foram produzidos a partir de experimentos, como você 

imagina ter sido montado o aparato experimental utilizado para originar os vídeos 

1, 2 e 3? 

Após responderem aos questionamentos em grupos, que deverão ser 

entregues à professora, será feita a discussão das respostas com a turma toda 

e concluída esta etapa, os experimentos serão apresentados para a turma e será 

disponibilizado um tempo para que os alunos possam explorá-lo e executarem 

filmagens com o seu celular, sendo feita mais uma análise oral. 

https://www.youtube.com/watch?v=NOBh6FZIJAI
https://www.youtube.com/watch?v=XDFarBsARoQ
https://www.youtube.com/watch?v=WrqspGaOpAc
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Aulas 5 e 6: Referenciais inerciais e não inerciais em movimento 

retilíneo 

 

Objetivo: Observar, investigar e diferenciar o movimento de uma esfera 

em um referencial inercial e em um referencial não inercial, ambos para um 

movimento retilíneo. 

 

Atividade 4: Investigando a influência de referenciais no movimento 

de um corpo a partir de experimentos - II 

Nesta aula, será trabalhada a segunda parte do objeto deste produto 

educacional: o experimento 3, em que um carrinho em movimento retilíneo 

uniforme e em movimento retilíneo acelerado, no qual tem-se um dispositivo 

mecânico que solta uma esfera durante ambos os movimentos: com velocidade 

constante e com velocidade variável, assim tem-se dois comportamentos 

diferentes para a trajetória da queda da mesma. 

A análise proposta para esse experimento é de inicialmente mostrar fotos 

e um vídeo externo explicando seu funcionamento, e então passar os vídeos 

produzidos a partir do mesmo, em que o celular utilizado para filmar permanece 

em repouso em relação ao carrinho, com o intuito de que observem a trajetória 

da esfera, relacionando a trajetória da queda com o referencial em que se 

encontra.  

Primeiro vídeo: Esfera solta com carrinho em movimento retilíneo com 

velocidade constante. 

Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qh4OLPqd_1E 

> acesso em 01/04/2019. 

Segundo vídeo: Esfera solta com carrinho em movimento retilíneo com 

aceleração. 

Vídeo disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=_ZLVwt9CY0E> acesso em 01/04/2019. 

Feito isso serão propostas para discussão algumas questões, em grupos 

de 4 alunos: 

Em relação ao primeiro vídeo: Carrinho em movimento retilíneo com 

velocidade constante.  

https://www.youtube.com/watch?v=qh4OLPqd_1E
https://www.youtube.com/watch?v=_ZLVwt9CY0E
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1. O que você observa em relação à queda da bolinha? Por que a trajetória 

da queda tem este comportamento? 

2. Se a esfera fosse solta pelo dispositivo a partir do repouso, qual seria 

a trajetória descrita pela mesma? 

3. Como você classifica o carrinho em movimento retilíneo com velocidade 

constante: referencial inercial ou referencial não inercial.  

4. É possível estabelecer alguma relação da trajetória de queda da esfera 

a partir do repouso e no experimento com velocidade constante? Explique. 

Em relação ao segundo vídeo: Movimento retilíneo com aceleração. 

5. O que você observa em relação à queda da esfera? Por que a trajetória 

da queda tem este comportamento? 

6. Como você classifica o carrinho em movimento retilíneo com 

movimento acelerado: referencial inercial ou referencial não inercial?  

7. É possível compreender e explicar perfeitamente os fenômenos físicos 

relacionados ao movimento de um corpo, como por exemplo a trajetória de 

queda da esfera em referenciais não inerciais? Explique. 

Tendo respondido aos questionários, os mesmos deverão ser entregues 

à professora e serão discutidas as respostas obtidas com a turma toda. Feito 

isso, o experimento será mostrado aos mesmos, concedendo um tempo para 

que os alunos possam explorá-lo, produzir seus próprios vídeos, sendo feita mais 

uma análise oral. 

 

Aula 7: Apresentação das Leis de Newton para referenciais inerciais 

 

Objetivo: Apresentar as leis de Newton aplicadas a referenciais inerciais, 

definindo o cenário apropriado para aplicação dos fenômenos dinâmicos 

associados a uma partícula. 

 

Esta aula será teórica expositiva com a utilização de slides, onde as leis 

de Newton aplicadas a referenciais inerciais serão apresentadas após 

observação, análise e investigação da influência de referenciais inerciais e não 

inerciais no estudo da dinâmica do movimento de um corpo, para os quais os 

fenômenos dinâmicos não têm uma explicação precisa, ou seja, quando o 

observador está no referencial não inercial não é possível compreender e 
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explicar alguns fenômenos e efeitos observados, portanto, para esses 

referenciais, as leis físicas não são as mesmas que para referenciais inerciais. 

Desse modo, na sequência será definido o cenário para aplicação da 

dinâmica Newtoniana para o ensino médio, o enunciado da lei fundamental da 

dinâmica, 2ª lei de Newton aplicada a referenciais inerciais e o princípio da ação 

e reação (3ª lei de Newton), o qual será apresentado como princípio pelo fato de 

que sua abordagem neste trabalho será feita de forma superficial e qualitativa, 

por não fazer parte da discussão teórica do mesmo. 

Definição: Cenário para aplicação da dinâmica Newtoniana 

O cenário apropriado para o estudo dos fenômenos dinâmicos associados 

a uma partícula no ensino médio são os referenciais inerciais, que são sistemas 

de referência em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, com velocidade 

constante, uns em relação aos outros.  

Em referenciais inerciais, tem-se o estudo dos fenômenos mecânicos 

apenas em termos de forças reais, que são forças aplicadas sobre uma partícula. 

2ª lei de Newton aplicada a referenciais inerciais: lei fundamental da 

dinâmica 

Se uma força resultante não nula for aplicada sobre uma partícula, então 

haverá uma variação na velocidade da mesma, que será inversamente 

proporcional a uma propriedade própria da partícula, chamada massa. 

Δ�⃗� 

Δ𝑡
=

𝐹 

𝑚
    →     Σ𝐹 = 𝑚. 𝑎  

Portanto, se não atuarem forças sobre a partícula ou se a soma das forças 

resultantes que atuam sobre a mesma forem iguais a zero, Σ𝐹 = 0, a partícula 

encontra-se em estado inercial, ou seja, em repouso ou em movimento retilíneo 

uniforme. Dessa forma, o estado inercial é um caso particular da segunda lei de 

Newton, sendo a inércia compreendida como a resistência de um corpo à 

alteração de seu estado de repouso ou movimento, ou seja, a mesma é 

diretamente proporcional à massa do corpo. 

Princípio da ação e reação: A toda ação há sempre oposta uma reação 

igual ou as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e 

dirigidas a partes opostas. 

 

Aula 8: Atividades com tirinhas sobre estado inercial 
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Objetivo: Exemplificar situações sobre o estado inercial e identificar 

situações cotidianas para representação através de tirinhas. 

 

Atividade 5: Atividade sobre estado inercial 

Nesta atividade, serão apresentados dois modelos de tirinhas sobre o 

estado inercial, as mesmas serão discutidas com os alunos e após será proposto 

que os mesmos produzam uma, escolhendo para representar o estado inercial 

de repouso ou o estado inercial de movimento com velocidade constante, que 

deverá ser entregue para a professora. 

 
Figura 5.4: Exemplo de tirinha sobre estado inercial - movimento 

Fonte: http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/inercia.htm 
>acesso em 27/07/2018. 

 
Figura 5.5: Exemplo de tirinha sobre estado inercial - repouso 

Fonte: http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/inercia.htm 
>acesso em 27/07/2018. 

 

Aula 9 e 10: Atividades práticas simples sobre leis de Newton 

 

Objetivo: Realizar atividades experimentais simples envolvendo as leis de 

Newton, reconhecer e analisar situações práticas simples de aplicação das leis 

de Newton e do estado inercial. 

 

http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/inercia.htm
http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/inercia.htm
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Atividade 6: Atividades práticas simples sobre leis de Newton e 

estado inercial 

Esta atividade está dividida em três práticas simples: experimento 4, 

experimento 5 e experimento 6, envolvendo as leis de Newton e o estado inercial, 

as quais seguem abaixo com os respectivos roteiros para aplicação:  

Experimento 4: Segunda Lei de Newton  

Materiais: 

- 2 Carrinhos de brinquedo iguais (mesma massa) tipo caminhão; 

- Borracha (tipo elástica de amarrar dinheiro); 

- Barbante; 

- Saquinhos de areia de igual massa; 

- Cartolina com escala, com comprimento de 1 metro; 

Montagem experimental: 

- Cortar o elástico e amarrar 30 cm de barbante de cada lado; 

- Prender os carrinhos frente a frente nas extremidades dos barbantes; 

- Fixar a cartolina em uma superfície horizontal plana;  

 

Atividade 6.1 – Atividades experimentais sobre Segunda Lei de 

Newton 

1. Afastar os carrinhos até a distância de 1 metro e soltá-los, marcando 

com lápis as posições onde eles se colidem. Repetir por 5 vezes e preencher a 

tabela abaixo: 

 

Tabela 5.1: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 - I 

 Carrinho 1 Carrinho 2 

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

Fonte: Autoria Própria 
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2. Adicionar aos carrinhos 1 e 2, um saquinho de areia. Afastá-los até a 

distância de 1 metro e soltá-los, marcando com um lápis a posição em que eles 

colidem. Repetir a atividade por 5 vezes e registrar na tabela abaixo: 

 

Tabela 5.2: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 - II 

 Carrinho 1 Carrinho 2 

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

Fonte: Autoria Própria 

3. Adicionar aos carrinhos 1 e 2, dois saquinhos de areia. Afastá-los até a 

distância de 1 metro e soltá-los, marcando com um lápis a posição em que eles 

colidem. Repetir a atividade por 5 vezes e registrar na tabela abaixo: 

 

Tabela 5.3: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 - III 

 Carrinho 1 Carrinho 2 

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

Fonte: Autoria Própria 

4. Em relação às tabelas 5.1, 5.2 e 5.3, o que se pode concluir a respeito 

das distâncias ∆𝑆 percorridas pelos carrinhos 1 e 2? 

5. O que se pode concluir a respeito das acelerações a que ficam 

submetidos os carrinhos 1 e 2 nos experimentos feitos nas questões 1, 2 e 3? 

Têm valores iguais ou diferentes? Explique. 

6. O que se pode concluir a respeito das forças que o elástico exerce 

sobre os carrinhos 1 e 2 nos experimentos feitos nas questões 1, 2 e 3? Têm 

valores iguais ou diferentes? Explique. 
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7. Adicionar ao carrinho 1, um saquinho de areia e ao carrinho 2, dois 

saquinhos de areia. Afastá-los até a distância de 1 metro e soltá-los, marcando 

com um lápis a posição em que eles colidem. Repetir a atividade por 5 vezes e 

registrar na tabela abaixo: 

Tabela 5.4: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 - IV 

 Carrinho 1 Carrinho 2 

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

Fonte: Autoria Própria 

8. Adicionar ao carrinho 1, um saquinho de areia e ao carrinho 2, três 

saquinhos de areia. Afastá-los até a distância de 1 metro e soltá-los, marcando 

com um lápis a posição em que eles colidem. Repetir a atividade por 5 vezes e 

registrar na tabela abaixo: 

Tabela 5.5: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 - V 

 Carrinho 1 Carrinho 2 

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

Fonte: Autoria Própria 

9. Em relação às tabelas 5.4 e 5.5, o que se pode concluir a respeito das 

distâncias ∆𝑆 percorridas pelos carrinhos 1 e 2? 

10. O que se pode concluir a respeito das acelerações a que ficam 

submetidos os carrinhos 1 e 2 nos experimentos feitos nas questões 7 e 8? Têm 

valores iguais ou diferentes? Explique. 

11. O que se pode concluir a respeito das forças que o elástico exerce 

sobre os carrinhos 1 e 2 nos experimentos feitos nas questões 7 e 8? Tem 

valores iguais ou diferentes? Explique. 
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12. Como esta atividade prática pode ser relacionada à Segunda Lei de 

Newton? Explique. 

 

Experimento 5: Estado Inercial  

Materiais: 

- Copo de vidro; 

- 6 Moedas; 

- Folha sulfite; 

- Régua; 

 

Atividade 6.2 – Atividades experimentais sobre estado inercial 

1. Em uma superfície horizontal plana, coloque uma folha sulfite e sobre 

ela, uma moeda. Puxe a folha para frente lentamente, de forma que a moeda 

acompanhe a folha, aumente a velocidade progressivamente e pare 

bruscamente. 

O que se pôde observar em relação ao movimento da moeda sobre a 

folha? Explique. 

2. Em um copo coloque a folha sulfite e nesta apoie uma moeda de forma 

que fique localizada no centro do mesmo. A seguir, puxe a folha bruscamente.  

O que se pôde observar em relação ao movimento da moeda sobre a folha? 

Explique. 

3. Em uma superfície plana apoie 6 moedas, uma sobre a outra, de modo 

a empilhá-las. Com a parte mais fina de uma régua, bata na lateral da moeda 

inferior. Descreva o que ocorreu. Explique o porquê isso ocorre. 

4. A que podemos relacionar os fatos observados nos exercícios 1, 2 e 3? 

Explique. 

 

Experimento 6: Terceira Lei de Newton: Ação e reação 

Materiais: 

- 1 Balão; 

- 1 Tubo de caneta vazia; 

- Barbante; 

- Carrinho de brinquedo pequeno; 

- Cola quente; 
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Montagem experimental: 

Aquecer o tubo de caneta ao meio e dobrá-lo, de modo que forme noventa 

graus. 

Prender um dos balões em uma das extremidades do tubo de caneta e 

amarrar com o barbante. Feito isso, colar o tubo de caneta sobre o carrinho, com 

a ponta aberta do tubo voltada para a parte de trás do carrinho. 

 

Atividade 6.3 – Atividades experimentais sobre terceira lei de 

Newton: ação e reação 

1. Encher o balão e soltar o carrinho em uma superfície plana horizontal. 

Relate o que você observa. 

2. Pode-se justificar o movimento do carrinho com base nas forças de 

ação e reação da Terceira Lei de Newton? Explique. 

3. Se sua resposta para a pergunta 2 foi sim, qual é a força de ação e a 

de reação? E o que se pode dizer sobre o sentido e o módulo das mesmas? 

 

Aula 11: Avaliação Final e Questionário de Opinião 

Será proposto que os alunos façam um mapa conceitual com o tema 

Referenciais: inerciais e não inerciais, relacionando os conhecimentos prévios e 

os adquiridos durante a aplicação da sequência didática: referenciais: 

estabelecendo o cenário apropriado para o ensino da dinâmica Newtoniana no 

ensino médio. Posteriormente, será feita uma discussão dos avanços em relação 

ao mapa mental proposto na primeira aula. 

E ainda, para avaliar a aplicação dessa sequência didática, será proposto 

que os alunos respondam a um questionário de opinião. 
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6 Resultados e Discussões 

 

Nesse trabalho, foi desenvolvida uma pesquisa qualitativa, com o objetivo 

de proporcionar momentos de discussões em grupos para analisar 

questionamentos feitos os quais serão respondidos após a observação de 

fenômenos físicos assistidos em um vídeo de uma situação prática e em vídeos 

produzidos a partir de experimentos. Desse modo, procura-se investigar e 

compreender como os mesmos descrevem e caracterizam as situações 

visualizadas. Segundo Moreira (2010, p.56), “é preciso acostumar os alunos com 

a ideia de que nas atividades de ensino e aprendizagem, as discussões podem 

ser mais importantes do que os resultados finais.”  

Em relação às características da pesquisa qualitativa, de acordo com 

Günther (2006, p. 204): 

Sua grande flexibilidade e adaptabilidade. Ao invés de utilizar 
instrumentos e procedimentos padronizados, a pesquisa qualitativa 
considera cada problema objeto de uma pesquisa específica para a 
qual são necessários instrumentos e procedimentos específicos. Tal 
postura requer, portanto, maior cuidado na descrição de todos os 
passos da pesquisa: a) delineamento, b) coleta de dados, c) 
transcrição dos dados e d) preparação dos mesmos para sua análise 
específica. 
 

Diante dessas considerações, cabe explicitar que a pesquisa 

desenvolvida teve uma amostra intencional, que foram duas turmas de ensino 

médio do Colégio Estadual Barão do Rio Branco, na cidade de Palotina – PR, 

nomeadas como 1º ano A (26 alunos) e 1º ano B (26 alunos). 

A coleta de dados da pesquisa foi realizada inicialmente através de mapas 

mentais (Moreira, 2010), para investigação dos conhecimentos prévios dos 

alunos sobre o assunto a ser abordado: Referenciais: inerciais e não inerciais; 

de questionários (roteiros) próprios para cada atividade para serem respondidos 

após discussão em grupos; de mapas conceituais (Moreira, 2010), utilizados na 

sequência didática como forma de avaliação do conteúdo ensinado e para avaliar 

indícios de aprendizagem significativa na aplicação da sequência didática; e 

ainda um questionário de opinião oportunizando aos alunos expressarem seu 

ponto de vista sobre as aulas da referida sequência. A transcrição dos dados dos 

questionários aplicados será feita de modo literal, para posterior análise.  
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Os mapas conceituais, enquanto instrumento de avaliação da aplicação 

da sequência didática serão analisados de acordo com a análise de conteúdo 

proposta por Moreira (2013): “Os mapas conceituais são um bom recurso para 

uma avaliação qualitativa, subjetiva, que busque evidências de aprendizagem 

significativa. ”  

E no que se refere à análise dos mapas conceituais enquanto instrumento 

de avaliação do conteúdo abordado nas aulas, Moreira (2013, p. 35) explicita: 

Na prática, é fácil dar nota a um mapa conceitual feito por um aluno. 
Basta definir alguns critérios, como por exemplo: 

 estão no mapa os conceitos mais importantes? (x pontos) 

 há uma clara hierarquização conceitual (os conceitos mais 
importantes estão destacados?) (x pontos) 

 as linhas conectando conceitos e as palavras de enlace (os 
conectores) sugerem relações adequadas entre eles, do ponto de vista 
da matéria de ensino? (x pontos) 

 há relações cruzadas (ou são apenas verticais) entre os 
conceitos indicando reconciliação integrativa? (x pontos) 
 

Ainda de acordo com Moreira (2006, p.19), “na avaliação de mapas 

conceituais a principal ideia é a de avaliar o que o aluno sabe em termos 

conceituais, isto é, como ele estrutura, hierarquiza, relaciona, discrimina e 

integra conceitos de uma determinada unidade de estudo. ” 

 

6.1 Aplicação da sequência didática 

 

A sequência didática foi aplicada em duas turmas de 1º ano do ensino 

médio no mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, totalizando 10 aulas. A 

seguir, será relatada cada atividade aplicada, onde os questionários aplicados 

serão transcritos na íntegra sob a forma de tabela; sobre as tirinhas produzidas, 

será feita uma análise mais geral e em relação aos mapas mentais e mapas 

conceituais uma análise quantitativa de modo geral na turma através da 

comparação entre os mapas de alguns alunos e também através da pontuação 

de cada aluno em relação aos conceitos apresentados nos mesmos, dados estes 

que serão apresentados em tabelas e em gráficos.  

 

 Atividade 1: Construção de um mapa mental - Referenciais: inerciais 

e não inerciais 
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Nesta atividade, cujo objetivo é a investigação dos conhecimentos prévios 

dos alunos sobre referenciais, inicialmente trabalhou-se um texto explicativo 

sobre mapas mentais e mapas conceituais, de Marco Antônio Moreira, e foi feito 

um mapa conceitual como exemplo sobre Movimentos: MRU e MRUV, conteúdo 

já trabalhado nas turmas, procurando diferenciar de mapa mental. E, em 

seguida, foi proposto que os alunos elaborassem um mapa mental, enfatizando 

e orientando que poderiam fazer relações com seu conhecimento a respeito do 

assunto, relacionando com exemplos sobre os conceitos de acordo com a sua 

prática cotidiana.  

A professora motivou os mesmos para a elaboração dos mapas mentais, 

porém a maioria não conseguiu fazer relações, alegando não entender o que é 

um referencial, desse modo pode-se concluir que os mesmos não possuíam 

conhecimentos prévios sobre o assunto. Então, a professora pediu para que 

pesquisassem sobre: o que é um referencial, referencial inercial e referencial não 

inercial visando relacionar com as leis de Newton, para que na próxima aula a 

atividade fosse reaplicada, o que não surtiu muito efeito, alguns não 

pesquisaram, outros pesquisaram e ainda assim não entenderam e alguns 

fizeram algumas relações de acordo com a sua pesquisa.  

O procedimento adotado pela professora foi de deixar os mesmos 

tentarem refazer o mapa mental, e em seguida, retomar o conteúdo, que foi feito 

de forma expositiva, sendo passados os conceitos e exemplos no quadro para 

que copiassem no caderno. Neste momento, os mesmos mostraram-se 

interessados e participaram da aula, demonstrando terem compreendido os 

conceitos. 

Convém ressaltar que de um total de 52 alunos, 12 deixaram o mapa 

mental em branco e 08 fizeram relações completamente diferentes dos conceitos 

de Referenciais inerciais e não inerciais. Em seguida, podem ser analisados uma 

amostra dos mapas mentais elaborados pelos alunos, os quais foram escolhidos 

de modo a representar o que foi observado nos mapas das duas turmas.  



   

 

43 

 
Figura 6.1: Mapa mental 1 

Fonte: Questionário da aplicação do produto educacional (organizado pela autora) 
 

 
Figura 6.2: Mapa mental 2 

Fonte: Questionário da aplicação do produto educacional (organizado pela autora) 
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Figura 6.3: Mapa mental 3 

Fonte: Questionário da aplicação do produto educacional (organizado pela autora) 
 

 
Figura 6.4: Mapa mental 4 

Fonte: Questionário da aplicação do produto educacional (organizado pela autora) 
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Figura 6.5: Mapa mental 5 

Fonte: Questionário da aplicação do produto educacional (organizado pela autora) 
 

Foi possível observar nessa amostra de mapas mentais as seguintes 

características: os alunos relacionaram Referencial inercial como sendo aquele 

em que são aplicadas as leis de Newton e não inercial onde as mesmas não são 

aplicadas (conceito muito comum em sites de pesquisa); alguns associaram 

aceleração ao não inercial; observou-se vários erros conceituais; relacionaram 

leis de Newton ao referencial não inercial; ligaram exemplos atribuídos ao 

referenciais de forma incorreta; fizeram relações equivocadas entre conceitos e 

deixaram em branco. 

 

Atividade 2 – Investigando a influência de referenciais no movimento 

Nesta atividade, os alunos assistiram a um vídeo sem áudio, o qual 

discute o movimento da água em uma privada ou em uma pia. Na mesma é 

realizada uma experiência com duas piscinas abertas no fundo, em uma situação 

bem controlada, em que a água é submetida ao repouso durante vinte e quatro 

horas, tempo suficiente para que a mesma se acomode na piscina. Então, as 

piscinas são abertas no fundo e um corante líquido de várias cores é colocado 
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nas mesmas, e então observa-se a formação de um vórtice, no hemisfério Norte 

no sentido anti-horário e no hemisfério Sul no sentido horário. No final do vídeo, 

é analisado o movimento de camadas de ar nos dois hemisférios. 

A respeito desse vídeo, cabe enfatizar que experimentos como esse, de 

acordo Lang da Silveira (2000), precisam ser realizados de forma bem 

controlada, como é nesse vídeo, pois a mínima rotação residual pode 

desencadear um processo que eventualmente estará em desacordo com o que 

é observado em grande escala. 

Após terem assistido ao vídeo, foi proposto para que, em duplas, 

respondessem quatro perguntas, as quais estão na sequência, com as 

respectivas respostas das duas turmas aplicadas, dispostas em tabelas e 

transcritas na íntegra: 

1. No vídeo, observa-se um experimento feito com uma piscina no 

hemisfério Norte e outra no hemisfério Sul.  

 
Figura 6.6: Movimento da água em uma piscina com abertura no fundo 

Fonte: Autoria própria (recorte do vídeo) 
 

a) Você percebeu no vídeo diferença no movimento da água no 

interior das piscinas? Exemplifique.  

Tabela 6.1: Respostas atividade 2: Investigando a influência de referenciais no 
movimento, questão 1 – a), turma 1º ano A 

Dupla Resposta 

1 Percebemos, em um hemisfério a água desce pelo ralo em 
sentido anti-horário e no outro em sentido horário. 

2 Sim, percebemos a diferença, elas giram ao contrário. No 
hemisfério sul ela gira para a direita e no hemisfério norte para 
a esquerda. Um hemisfério gira ao contrário do outro. 

3 Sim. Em um hemisfério, percebemos que a água girou para o 
lado esquerdo e o outro para o lado direito. 

4 Sim, em hemisférios no sul/norte a água girou para um lado e 
em outro hemisfério girou para outro. 

5 Sim. Na água da piscina do hemisfério Norte, o movimento foi 
no sentido a esquerda. E no movimento das águas do 
hemisfério sul, foi para a direita. 
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6 Sim, a água na piscina no hemisfério norte girou no sentido 
anti-horário e no hemisfério sul no sentido horário. 

7 Sim. Uma girou no sentido horário (direita) e outra para o anti-
horário (esquerda). Ex: água na pia em cada hemisfério gira 
de uma maneira. 

8 Sim, há uma mudança no movimento da água, que segue o 
movimento conforme o lado a qual o hemisfério gira. 

9 Sim. Em diferentes polos a movimentação da água e do ar é 
contrária, uma para a esquerda e outra para a direita. 

10 Que giravam em lados opostos, em relação ao centro como 
ponto de referência. 

11 Sim. A água gira em sentidos opostos de acordo com os seus 
hemisférios. 

12 Sim. Porque em ambos giram para lados opostos. As pessoas 
que apresentaram o vídeo colocaram fileiras de corante em 
formato de cruz, depois observaram o que estava 
acontecendo. 

13 Enquanto as águas estão cristalinas você não conseguia notar 
o movimento em que elas estavam girando, assim que eles 
colocaram o corante na água a gente já conseguiu ver os 
movimentos. 

Fonte: Autoria Própria 

Tabela 6.2: Respostas atividade 2: Investigando a influência de referenciais no 
movimento, questão 1 – a), turma 1º ano B 

Dupla Resposta 

1 Sim, na mudança de hemisférios ocorre também a mudança 
de sentido da água no interior das piscinas como exemplo uma 
no sentido horário e outra no sentido anti-horário. 

2 Porque estão em hemisférios opostos, uma no hemisfério sul 
e outra no norte, tendo em vista horário oposto, então uma 
roda no sentido horário e outro no sentido anti-horário. 

3 Sim, em cada hemisfério os sentidos são diferentes, opostos. 

4 No hemisfério norte a movimentação da água é no sentido 
anti-horário. Já no hemisfério sul a água se movimenta no 
sentido horário. 

5 Sim, a do norte roda no sentido anti-horário e a do sul roda no 
sentido horário. 

6 Sim, uma das piscinas a do hemisfério norte roda a água no 
anti-horário e no hemisfério sul no sentido horário. 

7 Sim, porque no hemisfério norte é anti-horário, e no hemisfério 
sul é horário. 

8 Sim, pois uma piscina roda no sentido horário e outra no 
sentido anti-horário. 

9 Sim. Cada hemisfério testou uma piscina. Cada piscina gira 
para um lado. “Pode ser que os movimentos de rotação e 
translação interfiram neste movimento.”(vento) 

10 Sim, porque a água girou diferente no norte e no sul. 

11 Sim, uma delas a água está indo para o centro em sentido 
horário e a outra em sentido anti-horário. 
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12 Sim, em cada piscina a água gira para um lado (gira em 
movimentos opostos). 

13 Sim. Que uma rodava para o sentido horário e outra para o 
sentido anti-horário. 

Fonte: Autoria Própria 

b) Como você caracteriza essas variações no movimento da água na 

piscina? 

Tabela 6.3: Respostas atividade 2: Investigando a influência de referenciais no 
movimento, questão 1 – b), turma 1º ano A. 

Dupla Resposta 

1 Acreditamos que o movimento de rotação terrestre, 
juntamente com o efeito da gravidade atuem para a ocorrência 
dos sentidos opostos de a água descer nos hemisférios norte 
e sul. 

2 Cada piscina estava em um hemisfério, e enquanto em um 
hemisfério a água gira para a direita, no outro gira para a 
esquerda. 

3 Acreditamos que seja pela localização dos hemisférios e pela 
linha do Equador. Um hemisfério se encontra acima da linha 
do Equador (Norte) e o outro se encontra abaixo da linha do 
Equador (Sul). 

4 A força de um hemisfério é contrária a outro. 

5 Pelo fato das duas piscinas estarem em hemisférios opostos. 

6 Cada um gira em direções opostas, porque está em 
hemisférios diferentes. 

7 Pois estão em hemisférios diferentes e pela rotação da Terra. 

8 Há grandes dúvidas quanto a isso, mas a ideia mais aceita é 
por conta do movimento de rotação da Terra. 

9 Porque a força magnética da Terra em diferentes polos é 
contrária. Como por exemplo os furacões. 

10 Porque um estava no hemisfério Norte e outro no Sul. Norte 
estava no sentido anti-horário e sul no sentido horário. 

11 Que um está no hemisfério sul e outro está no hemisfério 
norte, por isso a variação de movimento (horário e anti-
horário). 

12 Podemos explicar que cada um deles estavam em lugares 
diferentes, pois os polos giram ao oposto entre si fazendo ele 
observar como cada um gira de acordo com cada hemisfério 
(norte – sul). 

13 Que um estava no hemisfério norte e um no sul por isso os 
movimentos opostos. 

Fonte: Autoria Própria 

Tabela 6.4: Respostas atividade 2: Investigando a influência de referenciais no 
movimento, questão 1 – b), turma 1º ano B. 

Dupla Resposta 

1 Essa variação se dá devido ao movimento de rotação e 
translação. 
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2 Podemos explicar porque, uma roda no sentido horário e outra 
no sentido anti-horário, ficando assim, uma oposta a outra. 

3 Porque os hemisférios estão localizados em direções opostas, 
ex: no sul a direção é horária e ao norte é anti-horária. 

4 Por conta das correntes de ar e a força gravitacional. 

5 A do norte giram mais rápido que a do sul, sendo assim as 
águas do sul ficam atrasadas por causa disso giram no sentido 
horário. 

6 Pois a água do norte gira mais rápido e as águas do sul mais 
devagar. Sendo assim, as águas do sul fica mais atrasadas 
rodando no sentido horário. 

7 Por conta da rotação da Terra e pela direção dos ventos. Os 
ventos exercem força sobre a água dando um sentido de 
movimentos para ela. 

8 Devido ao movimento de rotação da Terra. 

9 Cada piscina é diferente. Em uma das piscinas a água girava 
para um lado e a outra piscina girava para outro lado. Ex: Uma 
roda gigante ou um carrossel em torno do eixo. 

10 Por causa da atmosfera. 

11 Por conta dos movimentos das correntes de ar. 

12 Não responderam. 

13 Sabemos que a Terra tem o movimento de rotação (gira em 
torno de si) e a experiência foi feita em hemisférios diferentes 
com temperaturas diferentes de um lado mais quentes do 
outro mais frio, o que faz girar em sentidos opostos e com o 
movimento da Terra traz esse resultado. 

Fonte: Autoria Própria 

2. No vídeo, observa-se que o movimento das camadas de ar no hemisfério 
Norte se dá no sentido anti-horário e no hemisfério Sul no sentido horário.  
 

 
Figura 6.7 - Movimento das camadas de ar nos hemisférios 

Fonte: Autoria própria (recorte do vídeo)  

 

a) Como você caracteriza essas variações no movimento das camadas de 

ar?  

Tabela 6.5: Respostas atividade 2: Investigando a influência de referenciais no 
movimento, questão 2 – a), turma 1º ano A. 

Dupla Resposta 

1 Acreditamos que a interferência das correntes de ar 
influenciadas pelo movimento de rotação terrestre resulte na 
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diferença dos sentidos dos movimentos das camadas de ar em 
ambos os hemisférios. 

2 Referenciais inerciais são aqueles que estão em relação um 
ao outro que nem o ar. 

3 Acreditamos que uma massa de ar, que se encontra perto do 
oceano e a outra que se encontra o centro da superfície; uma 
sofre alteração pelo movimento da água e a outra massa de 
ar, sofre alteração pelos ventos. 

4 A força gravitacional é composta em cada hemisfério. 

5 A posição dos hemisférios estando contrários, mas um 
paralelo ao outro. 

6 Conforme a rotação da Terra e do ar, vai para lados opostos. 

7 Pelos hemisférios e a rotação. 

8 Pois assim como o hemisfério gira, as camadas de ar também 
praticam esse movimento. 

9 Porque a força gravitacional é oposta. 

10 Porque o ar faz um movimento de ida e volta, devido ao 
magnetismo. 

11 Porque as forças gravitacionais são opostas e também tem a 
ver com o movimento de rotação e translação. 

12 Referenciais não inerciais. 

13 Porque as camadas do movimento do ar estão se 
movimentando em lados opostos porque um está no 
hemisfério norte e um no sul. 

Fonte: Autoria Própria 

Tabela 6.6: Respostas atividade 2: Investigando a influência de referenciais no 
movimento, questão 2 – a), turma 1º ano B. 

Dupla Resposta 

1 Acreditamos que tenha haver com as correntes marítimas frias 
e quentes. 

2 Isso ocorre por causa do movimento de rotação que a Terra 
realiza. 

3 Devido ao movimento de rotação da Terra em relação aos 
hemisférios. 

4 No hemisfério sul, as camadas de ar se movimentam no 
sentido horário e no hemisfério norte, as camadas de ar se 
movimentam no sentido anti-horário. 

5 Através do movimento de rotação, pois a Terra gira de um lado 
por enquanto que as massas de ar giram ao contrário. 

6 As correntes de ar estão ao contrário da rotação assim forma 
as camadas de ar. 

7 Pois no norte os ventos giram mais rápido, e no sul mais 
devagar, com isso as águas do sul tem intensidade menos e 
ficam atrasadas. 

8 As camadas de ar ficam acima da Terra, aconteceu o 
movimento de rotação e o vento está em sentido contrário em 
um hemisfério, por conta disso em um hemisfério as camadas 
de ar estão em um sentido enquanto no outro a outra está em 
outro sentido. 
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9 Explica pelo: movimento de rotação; movimento de translação; 
pode ser que o vento interfira no movimento das camadas; 
cada hemisfério tem um ar diferente. 

10 Eu acho que isso ocorre graças ao movimento da Terra. 

11 Por conta do ar atmosférico. 

12 Não responderam. 

13 Não responderam. 
Fonte: Autoria Própria 

b) Estas variações no movimento das camadas de ar estão relacionadas a 

qual grandeza física? 

Tabela 6.7: Respostas atividade 2: Investigando a influência de referenciais no 
movimento, questão 2 – b), turma 1º ano A. 

Dupla Resposta 

1 Movimento e aceleração. 

2 Referenciais não inerciais. 

3 Pela velocidade, tempo. 

4 Referencial não inercial. 

5 Referenciais não inerciais 

6 Está relacionada a posição em que as piscinas estão nos 
hemisférios e também a direção do vento. 

7 O tempo e a velocidade que a Terra exerce em seu 
movimento. 

8 O tempo e a velocidade que a Terra exerce na realização de 
seu movimento. 

9 Sim, ao magnetismo da Terra. 

10 Referenciais não inerciais. 

11 Referencial não inercial. 

12 Estão girando para lados opostos em um movimento retilíneo, 
movimento constante. 

13 Referenciais não inerciais. 
Fonte: Autoria Própria 

Tabela 6.8: Respostas atividade 2: Investigando a influência de referenciais no 
movimento, questão 2 – b), turma 1º ano B. 

Dupla Resposta 

1 Aos polos e ao Sol e forças gravitacionais. 

2 Sim, a uma força exercendo sobre o hemisfério. 

3 Está relacionada a 2ª lei de Newton, força gravitacional. 

4 A velocidade. 

5 Por conta do movimento de rotação e translação. 

6 Por conta do movimento de rotação e translação. 

7 Grandezas de velocidade e tempo. 

8 Movimento de rotação da Terra. 

9 Pelos: ventos; e a movimentação de cada uma; pontos de 
referência de cada hemisfério.  

10 Sim. 

11 A velocidade. 

12 Não responderam. 
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13 Não responderam. 
Fonte: Autoria Própria 

Análise da atividade 2: 

Através da análise dos dados coletados, pode-se concluir que os alunos, 

após terem assistido ao vídeo, reconhecem o movimento dos vórtices em 

sentidos contrários formados na água das piscinas em hemisférios opostos, 

sendo no hemisfério Norte no sentido anti-horário e no hemisfério Sul no sentido 

horário, como observado nas respostas da questão 1.a). Entretanto, quando 

questionados em relação a como explicar esse movimento da água na piscina 

no item b), muitos tiveram dificuldades e não souberam a que relacionar, 

repetindo a resposta do item a), alguns não responderam à questão, outros 

relacionaram: a ação da gravidade, a força de um hemisfério ser contrária à de 

outro, a força magnética da Terra, as correntes de ar, a atmosfera, a força 

gravitacional, a direção dos ventos, a pressão atmosférica, ao movimento de 

translação da Terra.  

Dos 26 grupos analisados, apenas 7 relacionaram ao movimento de 

rotação da Terra, chegando próximo a uma explicação para o efeito, que se 

justifica na variação da velocidade, ou seja, na aceleração do referencial planeta 

Terra no seu movimento de rotação, sendo que a velocidade dos pontos mais 

próximos do Equador é maior que nos polos. Dessa forma, a água mais afastada 

da abertura no fundo movimenta-se mais rapidamente e ultrapassa o ralo e a 

mais próxima vai mais devagar e fica para trás. 

Com relação à questão 2. a), referente a como explicar as variações no 

movimento das camadas de ar que no hemisfério Norte se dão no sentido anti-

horário e no hemisfério Sul no sentido horário; as respostas atribuídas foram: ao 

simples fato de referirem-se a hemisférios opostos, a ação dos ventos, a força 

gravitacional, ao magnetismo, a correntes marítimas frias e quentes, ao 

movimento de translação, ao ar atmosférico, ao campo eletromagnético da 

Terra. E ainda, dos 26 grupos analisados, 8 apontaram ao movimento de rotação 

da Terra. Cabe ressaltar a resposta da dupla 12, da turma 1 ano A, que 

respondeu: “referenciais não inerciais” resposta esta que se aproximou mais da 

resposta esperada. 

Em referência ao item b da questão 2, a qual grandeza física os mesmos 

relacionariam as variações que são observadas nas camadas de ar, foi possível 
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identificar dentre os 26 grupos analisados, 9 respostas referindo-se à grandeza 

velocidade. Outras grandezas físicas que apareceram nas respostas foram: 

tempo, força gravitacional, aceleração, e 15 duplas explicaram a questão sem o 

uso de grandeza física, sendo que 6 duplas responderam referenciais não 

inerciais. De acordo com o resultado obtido nesse item, percebeu-se a 

necessidade de se revisar o conceito de grandeza física, o qual foi retomado 

antes do início da próxima atividade. Ao término da atividade, foram discutidas, 

nas turmas, as questões. 

 

Atividade 3 – Investigando a influência de referenciais no movimento 
de um corpo a partir de experimentos – I 
 

Nesta atividade, os alunos assistiram a três vídeos, produzidos a partir de 

experimentos do produto educacional, cujo objetivo é observar o que acontece 

com o movimento da água colorida na cuba acrílica e também com o movimento 

de um pêndulo e de dois pêndulos a partir da análise no referencial acelerado 

(plataforma giratória). Os efeitos visualizados podem ser observados nas figuras 

abaixo:  

 
Figura 6.8: Efeito observado na superfície da água colorida 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 6.9: Efeito observado com um pêndulo 

Fonte: Autoria própria 

 

 
Figura 6.10: Efeito observado com dois pêndulos 

Fonte: Autoria própria 

 

Tendo assistido aos vídeos, os alunos discutiram em grupos de 3 a 5 

alunos sobre o que foi observado, a quais grandezas físicas relacionam este 

efeito provocado na superfície da água e sobre como explicá-lo, e ainda sobre 

como imaginam ter sido construído o experimento que deu origem ao vídeo, isso 

sem ter visto o experimento. A seguir, a transcrição dos questionamentos e 

respostas de forma integral das duas turmas: 

 

1. Em relação ao primeiro vídeo: Balde de Newton.  

a) O que você observa em relação à coluna de água colorida no 

recipiente? 
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Tabela 6.9: Respostas da atividade 3: Investigando a influência de referenciais 
no movimento de um corpo a partir de experimentos – I, questão 1 – a), turma 

1º ano A 

Grupo Resposta 

A A água vai se curvando nas extremidades laterais ficam elevadas 
gradativamente como se tivesse uma pressão no meio dela e depois 
ela volta ao seu nível normal como no início do experimento. 

B O dobramento da água forçado por algum tipo de pressão no centro. 

C Que está sofrendo uma pressão, força ao centro. 

D Na superfície do recipiente é visto um furo, estimamos uma corrente 
de ar passa por aquele furo, formando assim uma pressão sobre a 
água, fazendo ela se movimentar de tal maneira. 

E Que tem corante na água. 

F Observamos que a água faz um movimento formando uma parábola 
com sua concavidade voltada para cima. 

Fonte: Autoria Própria 

Tabela 6.10: Respostas da atividade 3: Investigando a influência de 
referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – I, questão 1 

– a), turma 1º ano B 

Grupo Resposta 

A Ela se inicia de forma plana ao longo do tempo ela começa 
apresentar forma de uma parábola (formato linha curva). 

B Existe uma força exercendo sobre a água, fazendo com que ela 
forme uma concavidade. 

C Que ela se contrai, formando uma parábola/ concavidade. 

D Uma concavidade na água. 

E Que a água está em um momento fazendo uma curvatura. 

F Que a água nas extremidades do recipiente sobem fazendo parecer 
uma parábola. 

G Conforme a água ia descendo se formava uma concavidade. 
Fonte: Autoria Própria 

b) Qual grandeza física você acredita estar provocando este 

movimento na coluna de água? 

Tabela 6.11: Respostas da atividade 3: Investigando a influência de 
referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – I, questão 1 

– b), turma 1º ano A 

Grupo Resposta 

A A grandeza física que acreditamos que está provocando este 
movimento é a pressão que está sendo exercida na coluna de água. 

B A força gravitacional exercida pela água. 

C Acredito que a água esteja sofrendo uma pressão. 

D Quando o recipiente está sob pressão constante, ele faz com que a 
água vai mudando de forma, formando uma cavidade, pois a 
pressão do ar é maior que a da água. 

E O ar. 

F Acreditamos que seja força e pressão. 
Fonte: Autoria Própria 
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Tabela 6.12: Respostas da atividade 3: Investigando a influência de 
referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – I, questão 1 

– b), turma 1º ano B 

Grupo Resposta 

A A grandeza de força e pressão. 

B Pressão. 

C A pressão. 

D A pressão aplicada sobre o recipiente. 

E Pressão, a força da gravidade está puxando a água. 

F Força e pressão. 

G Força ou pressão. 
Fonte: Autoria Própria 

c) Como você caracterizaria o fenômeno observado no vídeo?  

 
Tabela 6.13: Respostas da atividade 3: Investigando a influência de 

referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – I, questão 1 
– c), turma 1º ano A 

Grupo Resposta 

A A pressão do ar sobre a água que passa pela pequena abertura na 
parte de cima do recipiente, outra hipótese é algo que está fora e 
não aparece no vídeo que traz maior quantidade de ar no interior do 
recipiente. 

B Na opinião do grupo, o local onde estava sendo gravado está em 
movimento circular, como por exemplo, o movimento da Terra de 
rotação. 

C Uma pressão no centro do recipiente. 

D Eles vão se movendo para lados opostos. 

E Com o furo que tem em cima do recipiente entra uma forte corrente 
de ar fazendo a água se dividir. 

F Notamos que a água ao formar uma concavidade no seu movimento 
não ultrapassa o que acreditamos ser um parafuso no interior do 
recipiente, por isso relacionamos tal movimento a 3ª lei de Newton, 
ação e reação, o parafuso realiza algum movimento que provoca 
uma força e pressão atraindo a água. 

Fonte: Autoria Própria 

Tabela 6.14: Respostas da atividade 3: Investigando a influência de 
referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – I, questão 1 

– c), turma 1º ano B 

Grupo Resposta 

A Que a partir das forças aplicadas sobre o recipiente agirá como a 
pressão sobre ela, ela tem a tendência de ir apresentando uma 
forma de parábola e assim que a pressão é suspendida ela retorna 
ao seu nível normal. 

B A água é pressionada, resultando em sua concavidade. 

C Que está livre de forças externas. 

D Um recipiente com água e corante, que possui um ímã no centro 
pressionando a água no recipiente formando uma concavidade. 
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E Dentro da cuba forma-se uma pressão e se transforma em uma 
cavidade. 

F Não responderam. 

G A água estava sendo sugada e a pressão fazia com que se 
formasse uma concavidade. 

Fonte: Autoria Própria 

 
2. Em relação ao segundo e terceiro vídeos: Pêndulo (s). 

a) O que você observa em relação aos pêndulos?  

Tabela 6.15: Respostas da atividade 3: Investigando a influência de 
referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – I, questão 2 

– a), turma 1º ano A 

Grupo Resposta 

A Observamos que em relação aos pêndulos há força de atração de 
ímãs agindo sobre eles. No terceiro vídeo há força de atração dos 
ímãs e aparenta ser diferente por conta da distância do ímã e do 
pêndulo, por isso um dos pêndulos se eleva com mais velocidade 
do que o outro. 

B Os pêndulos estão sendo forçados para cima em lados opostos. 

C Acredita-se que seja uma força magnética chamada repulsão 
(quando dois ímãs não se atraem. 

D Cada pêndulo possui uma base adequada para deixar em pé a 
barra rosqueada, que fica em pé e segura o ponteiro. 

E Força. 

F Que eles realizam um movimento em relação a uma força, que 
acreditamos ser um ímã. 

Fonte: Autoria Própria 

Tabela 6.16: Respostas da atividade 3: Investigando a influência de 
referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – I, questão 2 

– a), turma 1º ano B 

Grupo Resposta 

A No primeiro vídeo o pêndulo gira para direita lentamente, já no 
segundo são dois pêndulos e cada um gira para um lado. 

B Cada um dos pêndulos se move para lados opostos, onde há 
presença de um ímã fazendo eles se movimentarem. 

C Que os dois em direções opostas. A possibilidade de temos dois 
ímãs de lados opostos pendurados nos ferros, onde eles se afastam 
por conta de estarem do lado oposto. 

D Os pêndulos se movimentam um para cada lado. 

E Que eles estavam sendo puxado para o lado. 

F O primeiro pêndulo vai para direita (olhando de frente), o segundo 
pêndulo vão para lados opostos. 

G Sei lá, não entendi muito bem. 
Fonte: Autoria Própria 

b) Qual grandeza física você acredita estar provocando este 

movimento dos pêndulos? 
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Tabela 6.17: Respostas da atividade 3: Investigando a influência de 
referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – I, questão 2 

– b), turma 1º ano A 

Grupo Resposta 

A A distância e a força de atração. 

B Aceleração e velocidade. 

C Magnitude ou força de atração. 

D Força 

E A força eletromagnética. 

F Força. 
Fonte: Autoria Própria 

Tabela 6.18: Respostas da atividade 3: Investigando a influência de 
referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – I, questão 2 

– b), turma 1º ano B 

Grupo Resposta 

A Foi utilizado a força, peso, o movimento oscilatório. 

B A força exercida pelos ímãs. 

C A força. 

D Força aplicada nos pêndulos. 

E A força eletromagnética dos polos. 

F Não responderam. 

G Não responderam. 
Fonte: Autoria Própria 

c) Como você caracterizaria o fenômeno observado nos vídeos?  

Tabela 6.19: Respostas da atividade 3: Investigando a influência de 
referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – I, questão 2 

– c), turma 1º ano A 

Grupo Resposta 

A A atração do ímã com o metal do pêndulo fazendo eles se moverem. 

B O local onde estava sendo gravado os vídeos estava em repouso 
até iniciar a aceleração. 

C Acredita-se que seja uma força física chamada repulsão, que “força” 
os pêndulos a se movimentarem. 

D Estima-se que haja algum tipo de força, que faz com que os 
pêndulos, de alguma forma magnética, ou quase magnética, se 
movam em direções contrárias. 

E Um pêndulo estava com elétrons positivos e outra com elétrons 
negativo. Assim quando se aproxima um ímã, um pêndulo é atraído 
e outro repelido. 

F Acreditamos que tenho dois ímãs suspensos que atraem os 
pêndulos, esses ímãs ficam parados, conforme o pêndulo sobe o 
ímã é aproximado e conforme ele desce o ímã se afasta. 

Fonte: Autoria Própria 

Tabela 6.20: Respostas da atividade 3: Investigando a influência de 
referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – I, questão 2 

– c), turma 1º ano B 

Grupo Resposta 
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A Os objetos representados são feitos ou seja com a aproximação de 
dois ímãs a força de atração resultado nele é possível que haja uma 
atração quando o movimento. 

B Os pêndulos se movem de acordo com o tamanho e força exercida 
entre eles. 

C Que tem a força resultante na qual uma linha imaginária que produz 
sozinho um efeito equivalente das forças aplicadas em um corpo. 

D Um ímã puxando os pêndulos de metal. 

E Que os pêndulos estavam sendo atraídos por um tempo pela força 
magnética. 

F Não responderam. 

G Não responderam. 
Fonte: Autoria Própria 

3. Esses vídeos foram produzidos a partir de experimentos. Como 

você imagina ter sido montado o aparato experimental utilizado para 

originar os vídeos 1, 2 e 3? 

Tabela 6.21: Respostas da atividade 3: Investigando a influência de 
referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – I, questão 3, 

turma 1º ano A 

Grupo Resposta 

A No primeiro vídeo parece ser feito com um cubo de acrílico que no 
interior contém água com corante e acima da água aparenta ter algo 
maleável e na tampa do recipiente há uma abertura. No segundo e 
terceiro vídeo foram usados pêndulos de metal e a haste em 
formato de parafuso. 

B O local do experimento foi gravado em um estilo liquidificador. Que 
assemelha com o movimento da Terra. 

C Foi utilizado as grandezas físicas para desenvolver os 
experimentos. 

D Todos eles têm algo em comum – a força, parafusos e os três 
experimentos se repelem.  

E Ele foi construído com metal, uma energia positiva e outra negativa. 

F Ao vídeo 1 pensamos na atração do parafuso que atrai a 
concavidade da água até a altura dele. No vídeo 2 acreditamos na 
ideia de dois ímãs suspensos. 

Fonte: Autoria Própria 

Tabela 6.22: Respostas da atividade 3: Investigando a influência de 
referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – I, questão 3, 

turma 1º ano B 

Grupo Resposta 

A O vídeo 2 e 3 foi utilizado duas porcas de rosca e um parafuso e 
tiras de serrinha. O vídeo 1 foi utilizado um recipiente quadrado com 
água e corante. 

B Vídeo 1) pressão exercida; Vídeo 2) força magnética e Vídeo 3) A 
força de um ímã contra outro. 

C 1) Vidro prensado, água com corante; 2) ferro, parafuso, ímã. 
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D 1) Um recipiente de vidro com água dentro e fixado um ímã no baú. 
2) Uma madeira no baú com um pilar e um pêndulo fixado no baú. 
3) Da mesma maneira com dois pilares.  

E Com porcas, parafusos, ferro, vidro, água e serra. 

F Não responderam. 

G Não responderam. 
Fonte: Autoria Própria 

Análise da atividade 3: 

Mediante o estudo dos dados coletados na atividade 3, no que se refere 

à questão 1. a), relativo ao primeiro vídeo: movimento da água colorida na cuba 

de acrílico na plataforma giratória, foi possível concluir que a maioria dos alunos 

observou no primeiro vídeo a formação da concavidade na superfície da água, 

sendo que de 13 grupos, 11 fizeram essa relação. No que diz respeito ao item b 

dessa questão, quall grandeza física estaria provocando este movimento, dentre 

as respostas, as que mais apareceram foram: pressão (12 vezes) e força (6 

vezes), destes, 5 grupos se referiram à força e pressão simultaneamente, ainda 

nesse item, com menos frequência, apontaram para: força gravitacional, o ar e 

a gravidade. No item c, sobre como explicar o efeito observado, as respostas 

apontaram na maioria para uma pressão, que estaria sendo exercida sobre a 

superfície da água, 9 grupos, 1 grupo não respondeu, 2 fugiram do assunto da 

questão, e um grupo respondeu corretamente, grupo B, da turma 1º ano A: “Na 

opinião do grupo, o local onde estava sendo gravado está em movimento 

circular, como por exemplo, o movimento da Terra de rotação. ” 

Relativo à questão 2, sobre o segundo e o terceiro vídeos: movimento de 

um pêndulo e de dois pêndulos na plataforma giratória, em referência ao item a) 

desta questão que correspondia ao que se observa em relação aos pêndulos, 

observou-se uma desordem nas respostas, de modo que 7 grupos responderam 

referenciando o movimento do (s) pêndulo (s) e os outros 6 grupos relacionaram 

a explicação do movimento. No item b), sobre qual grandeza física estaria 

provocando o movimento do (s) pêndulo (s), verificou-se que 10 grupos referem-

se à força, e também a: distância, aceleração e peso, com menos frequência. E 

no tocante ao item c), sobre como explicar o observado nos vídeos, a maioria 

fez referência a forças aplicadas sobre ele (s) (8 grupos), referindo-se à atração 

e repulsão, sem mencionar que tipo de força, e também ao uso de ímãs (5 

grupos) e destacando novamente o grupo B, do 1º ano A: “O local onde estava 

sendo gravado os vídeos estava em repouso até iniciar a aceleração. ” 
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No que diz respeito à análise da questão 3, foi possível concluir que 

apenas o grupo B, do 1º ano A respondeu associando a ideia do experimento: 

“O local do experimento foi gravado em um estilo liquidificador. Que assemelha 

com o movimento da Terra.” Os demais, de um modo geral, fizeram referência 

apenas às peças que puderam observar nos vídeos ou deram explicações sobre 

o efeito observado. 

Convém salientar que essa atividade 3, de toda a sequência didática, foi 

a mais intrigante para os alunos, pois da forma como foi aplicada, o fato de os 

alunos assistirem aos vídeos sem som, observando os efeitos das figuras 6.8, 

6.9 e 6.10 pareceu impressioná-los e instigá-los a pensar sobre a situação 

observada. Assim, destaca-se um comentário de um aluno da turma 1º ano B: “a 

professora de física está fazendo mágica agora”, e ainda que no momento das 

discussões em grupos, em todas as turmas aplicadas, os alunos demonstraram 

motivação em responder as questões propostas na atividade, esforçando-se 

para compreender e explicar os efeitos visualizados.  

E para finalizar a análise dessa atividade, cabe evidenciar que na parte 

final da mesma, em que o experimento foi analisado e explorado, foram 

discutidos novamente os efeitos visualizados executando o experimento e 

permitindo que os alunos o explorassem, realçando que são decorrentes da 

aceleração do referencial (plataforma giratória) e que quando o observador se 

encontra no mesmo (“smartphone” - vídeos) não é possível explicar e entender 

com clareza o que ocorre no movimento do corpo, água colorida e pêndulo (s). 

Neste momento os alunos mostraram-se curiosos e fizeram muitos 

questionamentos. Conclui-se que os mesmos participaram ativamente de todas 

as atividades propostas, ou melhor, do processo ensino-aprendizagem. 

 

Atividade 4 – Investigando a influência de referenciais no 

movimento de um corpo a partir de experimentos - II 

A proposta para esta atividade foi de inicialmente mostrar as fotos da 

montagem do experimento 3 do produto educacional e um vídeo externo 

explicando o funcionamento do mesmo, onde foram executadas filmagens em 

câmera lenta da queda de uma esfera em duas situações: carrinho com 

velocidade constante e carrinho com movimento acelerado. Após, os alunos 



   

 

62 

assistiram os dois vídeos produzidos a partir do experimento 3, e em sequência 

discutiram em grupos de 3 a 5 alunos sobre o que eles observaram na trajetória 

do movimento de queda da esfera, justificando o comportamento da trajetória, 

como é possível observar nas figuras 6.11 e 6.12 abaixo, e ainda relacionando 

o efeito visualizado ao referencial em que se encontra em cada situação. 

 
Figura 6.11: Queda da esfera com o carrinho em velocidade constante 

Fonte: Autoria própria 

   

 
Figura 6.12: Queda da esfera com o carrinho com movimento acelerado 

Fonte: Autoria própria 
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Os questionamentos aplicados nessa atividade estão em sequência e foi 

feita a reprodução na íntegra de todas as respostas duas turmas: 

Em relação ao primeiro vídeo: Carrinho em movimento retilíneo com 

velocidade constante. 

1. O que você observa em relação à queda da esfera? Por que a 

trajetória da queda tem este comportamento? 

Tabela 6.23: Respostas da atividade 4: Investigando a influência de 
referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – II, questão 

1, turma 1º ano A 

Grupo Resposta 

A Ela cai em linha reta, pois a velocidade é constante (não muda). 

B Ela cai em linha reta porque está em movimento constante. 

C A esfera cai em linha reta, porque a velocidade não muda, 
permanece constante em toda trajetória. 

D A esfera cai reta, pois está em movimento retilíneo. 

E A esfera cai em linha reta em no carrinho ela tem esse 
comportamento, pois está com velocidade constante. 

F Observamos que a esfera cai em linha reta. Acreditamos que a 
esfera seja um ponto inercial em relação ao carrinho, ou seja, 
aplica-se a lei inercial de Newton. 

Fonte: Autoria Própria 

Tabela 6.24: Respostas da atividade 4: Investigando a influência de 
referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – II, questão 

1, turma 1º ano B 

Grupo Resposta 

A A esfera cai em movimento retilíneo (reto). Pois o carrinho está em 
movimento constante e a mesma velocidade. 

B Porque ele está com velocidade constante. Ele tem uma velocidade 
constante que não muda. A bolinha tem um alinhamento com o 
suporte, por isso cai rente ao suporte. 

C Que a esfera cai em linha reta, porque não altera a velocidade e 
durante o trajeto permanece constante. 

D Em velocidade constante a bolita cai reta, não inercial há aceleração 
a bolita cai com uma curva. 

E Que a esfera cai reta. Porque o carrinho corre com movimento 
constante na mesma velocidade. 

F Que ela cai em linha reta. Porque a velocidade constante se 
mantém em uma velocidade fixa que quando a bolita cai ela se 
mantenha na velocidade da onde cai. 

G Observo que tem uma agulha segurando a esfera e quando o carro 
se movimenta a agulha é puxada causando a queda da esfera. 

Fonte: Autoria Própria 

2. Se a esfera fosse solta pelo dispositivo a partir do repouso, qual 

seria a trajetória descrita pela mesma? 
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Tabela 6.25: Respostas da atividade 4: Investigando a influência de 
referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – II, questão 

2, turma 1º ano A 

Grupo Resposta 

A Seria uma trajetória reta. 

B Porque ela faria a mesma trajetória. 

C A esfera cairia em linha reta. 

D Ela iria cair reta também. 

E A trajetória será reta. 

F A trajetória descrita pela mesma é em linha reta. 
Fonte: Autoria Própria 

Tabela 6.26: Respostas da atividade 4: Investigando a influência de 
referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – II, questão 

2, turma 1º ano B 

Grupo Resposta 

A Ela cai em movimento retilíneo pois a velocidade apresenta-se 
constante e não apresenta a variação da mesma. 

B Referencial inercial, com o carrinho parado. A bolinha desce pelo 
suporte com os outros vídeos. 

C Ela vai permanecer caindo em linha reta. 

D Trajetória retilínea. 

E Cai em linha reta. 

F Ele cairá em linha reta, mas sem uma velocidade constante. 

G Reta. 
Fonte: Autoria Própria 

3. Como você classifica o carrinho em movimento retilíneo com 

velocidade constante: referencial inercial ou referencial não inercial. 

Justifique.  

Tabela 6.27: Respostas da atividade 4: Investigando a influência de 
referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – II, questão 

3, turma 1º ano A 

Grupo Resposta 

A Referencial inercial, pois pode ser aplicado as leis de Newton. 

B Inercial. Porque o carrinho mantém uma velocidade retilínea 
constante. 

C Referencial inercial, porque eles estão em relação um ao outro. 

D Referencial inercial. Pois o carrinho está em velocidade constante, 
não acelerada nem movimento circular. 

E Referencial inercial, pois pode ser aplicado as leis de Newton. 

F Referencial inercial, pois nele notamos a primeira lei de Newton, ou 
seja, todo corpo em movimento/ repouso continuará em seu estado 
natural. 

Fonte: Autoria Própria 

Tabela 6.28: Respostas da atividade 4: Investigando a influência de 
referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – II, questão 

3, turma 1º ano B 

Grupo Resposta 
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A Como referencial inercial, pois são pontos que adotamos como 
referência para estudar o movimento dos corpos, em relação ao outro 
ou movimento retilíneo uniforme (movimento com velocidade 
constante). 

B Referencial inercial, pois em que um está em repouso ao outro ou em 
movimento retilíneo uniforme (movimento com velocidade com 
constantes) por isso ele é inercial. 

C Não inercial, porque ela possui uma velocidade. 

D Inercial, pois o corpo que está em movimento tende a permanecer 
em movimento. 

E Movimento inercial, porque o carrinho continua na mesma 
velocidade. 

F Referencial inercial, pois está em velocidade constante, em 
movimento retilíneo uniforme. 

G Referencial inercial. 
Fonte: Autoria Própria 

4. É possível estabelecer alguma relação da trajetória de queda da 

esfera a partir do repouso e no experimento com velocidade constante? 

Explique. 

Tabela 6.29: Respostas da atividade 4: Investigando a influência de 
referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – II, questão 

4, turma 1º ano A 

Grupo Resposta 

A Sim, pois as duas fazem a bolinha cair em linha reta. 

B Sim. Porque o carrinho e a bolinha estão com a mesma velocidade. 

C Sim. As duas caem com a mesma velocidade, mas muda a trajetória 
da esfera. 

D Sim. Porque quando a esfera está em repouso, e a partir de quando 
ela cai em movimento retilíneo, com velocidade constante, passam 
a cair no mesmo sentido. 

E Não responderam. 

F Notamos que em ambos experimentos a esfera cai em linha reta, 
acreditamos que seja em relação a 1ª lei de Newton, todo corpo que 
estiver em movimento/repouso continuará em seu estado natural. 

Fonte: Autoria Própria 

Tabela 6.30: Respostas da atividade 4: Investigando a influência de 
referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – II, questão 

4, turma 1º ano B 

Grupo Resposta 

A Sim, pois a velocidade a partir do repouso varia ou seja, quando ele 
sai do repouso o objeto sofre uma variação devido à influência 
exercida causando o movimento de parábola ao cair, já o com 
velocidade constante ele cai de forma reta, pois não tem a variação 
causando o mesmo movimento como se estiver no repouso. 

B A bolinha tem velocidade variada. Pois quando ela está descendo 
ela é mais rápida, já no ponto em que chega no suporte reto ela tem 
uma queda variada. 
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C Sim, os dois no mesmo sentido. 

D Sim, porque as duas caem em linha reta. 

E Sim, o carrinho mantendo sempre a mesma velocidade. 

F Que as duas caem em linha reta, e pela constante velocidade que 
não se altera a bolinha e como se pertence em repouso. 

G Sim. É possível estabelecer que nos dois movimentos ela vai ter 
uma queda digamos “reta”. 

Fonte: Autoria Própria 

Em relação ao segundo vídeo: Movimento retilíneo com aceleração. 

5. O que você observa em relação à queda da esfera? Por que a 

trajetória da queda tem este comportamento? 

Tabela 6.31: Respostas da atividade 4: Investigando a influência de 
referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – II, questão 

5, turma 1º ano A 

Grupo Resposta 

A A bolinha cai na mesma velocidade, porém pelo impulso da 
aceleração ela não consegue acompanhar o carrinho e cai para 
trás. 

B Observo que a bolinha fica para trás do carrinho, porque o carrinho 
obtém velocidade que o carrinho. 

C A esfera cai para trás, pois o movimento é acelerado. 

D A esfera cai para trás. Pois estava com aceleração. 

E A esfera cai em trajetória curva para a esquerda. Ela tem essa 
trajetória pois a velocidade do carrinho não é constante. 

F Observamos que a esfera cai para trás. Porque nesse movimento a 
esfera não está como um ponto inercial em relação ao carrinho 
devido a aceleração, portanto não se aplica a primeira lei de 
Newton. 

Fonte: Autoria Própria 

Tabela 6.32: Respostas da atividade 4: Investigando a influência de 
referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – II, questão 

5, turma 1º ano B 

Grupo Resposta 

A Que o carrinho vai e o objeto fica causando o movimento de curva 
como uma bomba quando lançada de um bombardeio. Ela ocorre 
pois a velocidade varia, e devido ao impulso dado devido a variação 
da inércia nele exercida. 

B Quando o carrinho está com velocidade acelerada a bolinha não 
tem controle sobre o seu suporte e sua trajetória. Pois o carrinho 
está com movimento retilíneo com a aceleração. 

C Observamos que ela começa em linha reta por um curto período e 
depois faz uma pequena curva. 

D Cai com curva para o lado esquerdo (para trás). 

E Que a esfera cai com uma trajetória diagonal para trás em relação 
ao carrinho. Porque o carrinho aumenta a velocidade após a queda 
da bolinha. 
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F Que ela faz uma curva, porque tem uma velocidade que se altera 
(de certa forma dando um impacto no carrinho) deixando a bolinha 
para traz dando visão de curva. 

G A esfera cai e por conta do movimento do carro ela acaba ficando 
para trás. 

Fonte: Autoria Própria 

6. Como você classifica o carrinho em movimento retilíneo com aceleração: 

referencial inercial ou referencial não inercial. Justifique.  

Tabela 6.33: Respostas da atividade 4: Investigando a influência de 
referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – II, questão 

6, turma 1º ano A 

Grupo Resposta 

A Referencial não inercial, pois referenciais acelerados não podem 
ser aplicados nas leis de Newton. 

B Não inercial, porque o carrinho está em velocidade escalar. 

C Referencial não inercial, porque desenvolvem um movimento 
acelerado/circular em relação ao outro. 

D Referencial não inercial. Pois o carrinho está desenvolvendo um 
movimento acelerado. 

E Referencial não inercial, pois o referencial está foco. 

F Não inercial, pois o carrinho está em movimento acelerado. 
Fonte: Autoria Própria 

Tabela 6.34: Respostas da atividade 4: Investigando a influência de 
referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – II, questão 

6, turma 1º ano B 

Grupo Resposta 

A Como não inercial, pois a aceleração varia, porque são aqueles com 
variação de um acelerado em relação ao outro. 

B A referencial não inercial. Pois um está acelerado em relação ao 
outro por isso a bolinha tem movimento forte de cair fora do suporte. 

C Não inercial, pois ela tem aceleração. 

D Inercial, pois o corpo que está em movimento tende a permanecer 
em movimento. 

E Não inercial, pois ele está em movimento em relação ao carrinho. 

F Referencial não inercial. Por em relação a bolinha o carrinho está 
acelerado. 

G Referencial não inercial, porque o carro está acelerando em relação 
à esfera. 

Fonte: Autoria Própria 

7. É possível compreender e explicar perfeitamente os fenômenos 

físicos relacionados ao movimento de um corpo, como por exemplo a 

trajetória de queda da esfera em referenciais não inerciais? Explique. 

Tabela 6.35: Respostas da atividade 4: Investigando a influência de 
referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – II, questão 

7, turma 1º ano A 

Grupo Resposta 
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A Sim, pois o movimento constante da bolinha não consegue 
acompanhar a aceleração do carrinho e assim não segue as leis de 
Newton (não inercial). 

B Sim. Porque a bolinha está com a mesma velocidade. 

C Sim. Pois tem toda uma explicação sobre referencial inercial e não 
inercial. 

D Quando a esfera cai em um movimento acelerado e parte do ponto 
inicial e até cai da direita para a esquerda em diagonal. 

E Não responderam. 

F Não, pois sempre haverá variações e acreditamos que a Física não 
consiga calcular perfeitamente a variação dos corpos. 

Fonte: Autoria Própria 

Tabela 6.36: Respostas da atividade 4: Investigando a influência de 
referenciais no movimento de um corpo a partir de experimentos – II, questão 

7, turma 1º ano B 

Grupo Resposta 

A Sim, pois nesse corpo estão presentes muitas forças como por 
exemplo a da inércia, que é nesse exemplo não inercial pois a uma 
variação de velocidade ou seja, o corpo entra em movimento, mas o 
objeto está em repouso causando a queda curvilínea. 

B Sim, são aqueles que um está acelerado em relação ao outro. Por 
isso é “não inerciais”. 

C Sim, utilizando a câmera lenta. 

D Não é possível, pois ele tem vários tipos de movimento. 

E Sim, porque na primeira o carrinho continua na mesma velocidade 
após a queda da bolinha e na segunda, ela aumenta a velocidade 
após a queda da bolinha. 

F Não é possível, pois existem vários fenômenos físicos e várias 
velocidades. 

G Não responderam. 
Fonte: Autoria Própria 

Análise da atividade 4: 

Por meio da análise dos dados dos questionários aplicados na atividade 

4, foi possível identificar na questão 1, sobre a trajetória da esfera quando o 

carrinho está com velocidade constante que: de 13 grupos, 12 observaram a 

queda da esfera em linha reta em relação ao carrinho, e um grupo não respondeu 

corretamente; em relação à justificativa deste comportamento da trajetória da 

esfera, 10 grupos relacionaram ao carrinho estar com velocidade constante, um 

grupo referiu-se ao movimento ser retilíneo; outro à esfera ser um ponto inercial 

e um grupo não explicou. 

Na questão 2, acerca de qual seria a trajetória se a esfera fosse solta do 

repouso, 12 grupos responderam que seria em linha reta ou a mesma observada 

na questão 1, e o outro grupo: que a bolinha desce pelo suporte do carrinho, não 
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especificando a trajetória. Na questão 3, quanto a classificação do carrinho em 

movimento retilíneo com velocidade constante, todos os grupos apontaram como 

referencial inercial, porém apenas 6 grupos justificaram corretamente por estar 

com velocidade constante, os demais ou não justificaram ou o fizeram de forma 

errônea. 

Relativo à questão 4, a respeito de ser possível estabelecer alguma 

relação da trajetória de queda da esfera a partir do repouso e no experimento 

com velocidade constante, 10 grupos admitiram que sim, e destes 9 justificaram 

por ambas as situações a trajetória ser em linha reta, 3 por a velocidade ser 

constante e um não responderam.  

As questões 5 e 6 são relacionadas ao carrinho em movimento retilíneo 

com aceleração. Na questão 5, sobre a trajetória da esfera nesta situação, 8 

grupos responderam que a mesma cai para trás em relação ao carrinho, 5 se 

referiram a ser uma trajetória curva, e 2 não responderam corretamente; quanto 

a justificativa de tal comportamento 5 deles atribuíram à aceleração do carrinho, 

4 à variação da velocidade e 4 não responderam. Na questão 6, sobre a 

classificação do carrinho em movimento retilíneo acelerado, 12 grupos 

atribuíram referencial não inercial o outro grupo classificou como referencial 

inercial, dos 12 grupos, 9 justificaram a resposta na aceleração do carrinho e 3 

justificaram erroneamente.  

Relativo à questão 7, sobre ser possível compreender e explicar 

perfeitamente os fenômenos físicos relacionados ao movimento de um corpo, 

tendo como exemplo a trajetória de queda da esfera em referenciais não 

inerciais, 18 grupos responderam que sim, justificando com base no que foi 

observado nos vídeos do experimento 3, 4 afirmaram que não e 2 não 

responderam. Nesta questão, esperava-se que os mesmos respondessem que 

não, e justificassem na trajetória da esfera ser para trás, relacionando esse efeito 

à aceleração do referencial, o carrinho, sendo assim, na discussão final, da 

atividade foi explicado desta forma. 

Baseado nessa análise dos dados, verificou-se que a maioria dos alunos 

compreenderam os conceitos de Referencial inercial e não inercial e 

conseguiram diferenciá-los durante as atividades, porém alguns têm dificuldade 

em justificar os fenômenos físicos nos dois referenciais analisados. Assim, na 

discussão final deste questionário, também enfatizaram-se novamente os 
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conceitos de referenciais inercias, aqueles em que um está em repouso ou em 

movimento retilíneo com velocidade constante em relação ao outro, como no 

experimento do carrinho com velocidade constante; e referenciais não inerciais, 

aqueles em que um está acelerado em relação ao outro, seja em trajetória 

retilínea ou circular, nos quais surgem efeitos estranhos influenciando no 

movimento dos corpos e para estes não é possível uma explicação precisa. 

Portanto, para esses referenciais, as leis físicas não são as mesmas que para 

referenciais inerciais. 

Posteriormente, dando continuidade à aplicação da sequência didática do 

produto educacional, foi implementada uma forma alternativa de apresentar as 

leis de Newton de forma expositiva, com a utilização de slides. 

 

Atividade 5: Atividade sobre estado inercial 

Nesta atividade, apresentaram-se dois modelos de tirinhas sobre o estado 

inercial, as mesmas foram discutidas com as turmas e após foi proposto que os 

mesmos produzissem uma, escolhendo para representar ou o estado inercial de 

repouso ou o estado inercial de movimento retilíneo com velocidade constante. 

Os alunos acharam a atividade interessante, representar uma situação através 

de um desenho, bem diferente das que normalmente estão acostumados a fazer 

na disciplina de Física.  

Na sequência, foram dispostas algumas tirinhas exemplificando o trabalho 

realizado pelos alunos: 

 
Figura 6.13: Tirinha sobre estado inercial 1 

Fonte: Questionário da aplicação do produto educacional (organizado pela autora) 
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Figura 6.14: Tirinha sobre estado inercial 2 

Fonte: Questionário da aplicação do produto educacional (organizado pela autora) 
 

 
Figura 6.15: Tirinha sobre estado inercial 3 

Fonte: Questionário da aplicação do produto educacional (organizado pela autora) 
 

 
Figura 6.16: Tirinha sobre estado inercial 4 

Fonte: Questionário da aplicação do produto educacional (organizado pela autora) 
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Figura 6.17: Tirinha sobre estado inercial 5 

Fonte: Questionário da aplicação do produto educacional (organizado pela autora) 

 
Sobre essa atividade, cabe destacar que as tirinhas apresentadas acima 

foram apenas uma amostra dos resultados obtidos, apareceram muitas 

situações interessantes e, de um modo geral, os alunos se envolveram e 

capricharam. Essa atividade foi considerada como forma de avaliação (pontos 

de trabalho). 

 

Atividade 6: Atividades práticas simples sobre leis de Newton  

Como atividade de aplicação, normalmente a professora trabalharia uma 

lista de exercícios com perguntas teóricas e de cálculo, optou-se por inserir na 

sequência didática atividades experimentais simples, sendo uma montada pelos 

alunos. Essa escolha se justifica pelo fato de que as turmas de 1º ano de ensino 

médio apresentam muita resistência e desmotivação para estudar Física, 

buscando assim proporcionar aulas mais prazerosas, relacionando o conteúdo 

teórico com a prática em situações simples. Assim, foram feitas três práticas 

simples: experimento 4: segunda lei de Newton, experimento 5: estado inercial, 

e experimento 6: terceira lei de Newton: ação e reação, conforme roteiros 

apresentados no produto educacional.  
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Para a realização dessas práticas, alguns materiais foram organizados 

previamente pela professora e as turmas divididas em grupos, de 3 alunos, 

sendo as três atividades realizadas ao mesmo tempo em forma de rotação entre 

os grupos. Abaixo, será relatado como foram realizadas as atividades: 

 

Atividade 6.1 – Atividade experimental sobre Segunda Lei de 

Newton 

Nesta atividade, foi realizado o experimento 4, sobre a segunda lei de 

Newton, com o uso dos seguintes materiais: 2 carrinhos pequenos de brinquedo 

de mesma massa tipo caminhão, borracha (tipo elástico de amarrar dinheiro), 

barbante, saquinhos de areia de igual massa e de massa igual à dos carrinhos 

e cartolina com escala, de comprimento 1 metro. Para a montagem experimental, 

figura 6.18, foram cortados dois pedaços de barbante de 30 cm cada e amarrado 

um em cada ponta de uma borracha cortada. Em seguida, os barbantes foram 

presos na parte frontal dos carrinhos e a cartolina foi presa a uma superfície 

horizontal, alguns alunos utilizaram três carteiras e outros realizaram no chão da 

sala.  

 
Figura 6.18: Montagem experimento 4 

Fonte: Autoria própria  

 

Para a aplicação desta atividade, foram organizados pela professora, 4 

conjuntos experimentais, conforme é possível observar na figura 6.19. 
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Figura 6.19: Conjuntos experimentais do experimento 4 

Fonte: Autoria própria  

 

Em relação às atividades propostas no roteiro da sequência didática, os 

alunos realizaram 3 atividades, coletaram dados e preencheram tabelas quanto 

ao deslocamento dos carrinhos, nomeados como carrinho 1 e carrinho 2, quando 

afastados até a distância de 1 metro, marcando com o lápis as posições em que 

colidiram. Inicialmente a mesma atividade foi feita somente com os carrinhos e, 

em seguida, foi adicionado um saquinho de areia em cada carrinho, e depois 

dois saquinhos em cada um, repetindo a atividade por 5 vezes em cada situação. 

Com base nesses dados responderam perguntas a respeito das distâncias 

percorridas pelos carrinhos, das acelerações, às quais ficaram submetidos e às 

forças aplicadas pelo elástico em ambos. 

A seguir foi feita nova coleta de dados, novamente afastando os carrinhos 

até a distância de 1 metro, porém nesta com massas diferentes. Inicialmente um 

carrinho vazio e outro com 2 saquinhos de areia, e depois um com um saquinho 

e o outro com 3 saquinhos, repetindo a atividade por 5 vezes em cada situação 

e preenchendo tabelas. Feito isso, novamente responderam perguntas a 

respeito das distâncias percorridas pelos carrinhos, das acelerações, às quais 

ficaram submetidos e às forças aplicadas pelo elástico em ambos. E para 

finalizar o roteiro da atividade, foram questionados sobre como relacionar a 

prática realizada com a segunda lei de Newton. 

 

Atividade 6.2 – Atividades experimentais sobre estado inercial 
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Nesta prática, foi feito o experimento 5, sobre o estado inercial, utilizando 

os seguintes materiais: copo de vidro, 8 moedas, folha sulfite e régua. Para tal, 

foram organizados 3 conjuntos experimentais, conforme figura 6.20.  

 
Figura 6.20: Conjuntos experimentais do experimento 5 

Fonte: Autoria própria 

 

No roteiro desta prática foram propostas aos grupos 3 atividades:  

- Na primeira, teriam que colocar sobre uma superfície horizontal plana 

uma folha sulfite e sobre ela uma moeda, puxando a folha para frente 

lentamente, de forma que a moeda acompanhasse, aumentando a velocidade 

progressivamente e então, parar bruscamente. Respondendo o que foi 

observado em relação ao movimento da moeda sobre a folha. 

- Na segunda, deveriam, sobre o copo, colocar a folha sulfite e nesta 

apoiar uma moeda de forma que ficasse localizada no centro do mesmo. A 

seguir, puxar a folha bruscamente e responder sobre o que foi observado em 

relação ao movimento da moeda sobre a folha. 

- Na terceira, apoiar as 8 moedas em uma superfície plana, uma sobre a 

outra de modo a empilhá-las e com a parte mais fina de uma régua, bater na 

lateral da moeda inferior, e então descrever o que ocorreu, explicando o porquê. 

Após terem feito as três atividades, sendo que em cada uma foi feita a 

análise e explicado o que foi observado. Para finalizar, foi questionado a que 

poderiam ser relacionados os fatos observados. 

 

Atividade 6.3 – Atividades experimentais sobre terceira lei de 

Newton: ação e reação 

Nesta atividade, foi realizado o experimento 6, sobre a terceira lei de 

Newton: ação e reação. Para isso, foram utilizados: um balão, um tubo de caneta 
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vazio, barbante, um carrinho de brinquedo pequeno e cola quente. Na aula que 

antecedeu a mesma, foi pedido para que os alunos trouxessem o tubo de caneta 

dobrado formando noventa graus, para tal foram orientados a pedir ajuda de um 

responsável pois seria feito com fogo, e um carrinho; a professora providenciou 

o restante dos materiais.  

Cada aluno montou o seu experimento, conforme a figura abaixo, e o 

executaram no grupo, respondendo a questões nos roteiros relacionados ao que 

observaram ao encher o balão e soltar o carrinho sobre uma superfície 

horizontal; se foi possível justificar o movimento do carrinho com base nas forças 

de ação e reação e, se sim, qual seria ela, o seu sentido e o seu módulo. 

 
Figura 6.21: Experimento 6 

Fonte: Autoria própria 

 

Análise da atividade 6: Atividades práticas simples sobre leis de 

Newton 

No que se refere a atividade 6, pode-se dizer que foram aulas bem 

diferentes das que normalmente os alunos estão acostumados, que são teóricas 

expositivas e resolução de exercícios. Isso se justifica pela prática pedagógica 

adotada pela professora e também pela própria organização da sala, onde as 

carteiras foram agrupadas e eles, às vezes, estavam sentados no chão ou então 

em pé. Dessa forma, foi observado que de um modo geral os alunos se 

envolveram nas atividades, mostraram-se motivados e entusiasmados com as 

práticas.  

Os roteiros das atividades foram avaliados pela professora como forma 

de avaliação (trabalho), sendo atribuído o valor de 10 pontos. Abaixo pode ser 

observada a tabela 6.37 com as pontuações dos grupos, assim, baseando-se na 
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análise destas pontuações, pode-se ter uma ideia de como foi o resultado da 

aplicação da atividade 6: 

Tabela 6.37: Pontuação da turma 1º ano A no trabalho (Atividade 6) 

Grupo Pontuação (10 pontos) 

1 05 

2 09 

3 06 

4 06 

5 08 

6 09 

7 07 

8 08 

9 09 

Fonte: Autoria Própria 

Tabela 6.38: Pontuação da turma 1º ano B no trabalho (Atividade 6) 

Grupo Pontuação (10 pontos) 

1 09 

2 08 

3 09 

4 06 

5 08 

6 09 

7 07 

8 07 

9 08 

Fonte: Autoria Própria 

Observando as tabelas acima, é possível concluir que a maioria dos 

alunos compreenderam as atividades, assimilando o que foi proposto. Cabe 

ressaltar apenas que o grupo que pontuou abaixo de 60%, isso na turma 1º ano 

A, se envolveu bastante com a atividade prática, porém não se empenhou para 

responder as questões dos roteiros. 

Ao término da aula, foi feita uma discussão de cada atividade, 

relacionando-a ao conteúdo teórico das leis de Newton, bem como os alunos 

fizeram outros questionamentos de situações práticas do cotidiano em que 
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podem ser aplicadas. Assim, percebeu-se que eles conseguiram relacionar as 

atividades práticas ao conteúdo teórico e à outras situações semelhantes. 

Por meio dessa atividade, foi possível perceber que, mesmo sem 

laboratório de Física, é possível realizar atividades experimentais, e que por mais 

simples que sejam, o envolvimento dos alunos é muito maior, eles se motivam 

mais, discutem, ou seja, participaram ativamente do processo ensino-

aprendizagem. 

 

Atividade 7: Avaliação Final 

Nesta atividade, foi proposto que as turmas fizessem um mapa conceitual, 

com o mesmo tema dos mapas mentais da atividade 1, Referenciais: inerciais e 

não inerciais, relacionando os conhecimentos prévios e os adquiridos durante a 

aplicação da sequência didática: Referenciais: estabelecendo o cenário 

apropriado para aplicação das leis de Newton no ensino da dinâmica.  

A seguir, é possível observar uma amostra de mapas mentais e 

conceituais dos mesmos alunos e através deles, pode ser feita uma primeira 

leitura comparativa, observando as relações estabelecidas pelos alunos entre os 

conceitos trabalhados na sequência didática e analisar qualitativamente os 

avanços obtidos nas relações entre os conceitos. 

 
Figura 6.22: Mapa mental - aluno 2 – 1º ano A 

Fonte: Questionário da aplicação do produto educacional (organizado pela autora) 
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Figura 6.23: Mapa conceitual - aluno 2 – 1º ano A 

Fonte: Questionário da aplicação do produto educacional (organizado pela autora) 

 

 
Figura 6.24: Mapa mental - aluno 3 – 1º ano A 

Fonte: Questionário da aplicação do produto educacional (organizado pela autora) 
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Figura 6.25: Mapa conceitual - aluno 3 – 1º ano A 

Fonte: Questionário da aplicação do produto educacional (organizado pela autora) 

 

 
Figura 6.26: Mapa mental - aluno 10 – 1º ano A 

Fonte: Questionário da aplicação do produto educacional (organizado pela autora) 
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Figura 6.27: Mapa conceitual - aluno 10 – 1º ano A 

Fonte: Questionário da aplicação do produto educacional (organizado pela autora) 

 

 
Figura 6.28: Mapa mental - aluno 5 – 1º ano B 

Fonte: Questionário da aplicação do produto educacional (organizado pela autora) 

 



   

 

82 

 
Figura 6.29: Mapa conceitual - aluno 05 – 1º ano B 

Fonte: Questionário da aplicação do produto educacional (organizado pela autora) 

 
Figura 6.30: Mapa mental - aluno 13 – 1º ano B 

Fonte: Questionário da aplicação do produto educacional (organizado pela autora) 
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Figura 6.31: Mapa conceitual – aluno 13 – 1º ano B 

Fonte: Questionário da aplicação do produto educacional (organizado pela autora) 

 

Em referência ao que se pode observar comparando os mapas mentais e 

conceituais, é evidente o avanço na quantidade de conceitos assimilados, 

relações hierárquicas entre eles e relações corretas entre os mesmos, 

salientando indícios de aprendizagem significativa. 

Os mapas conceituais para as duas turmas foram o recurso para a 

avaliação do conteúdo aplicado, no valor de 30 pontos na média para o 2º 

trimestre, período em que o produto educacional foi aplicado, sendo feito sem 

consulta a qualquer material e sem indicação prévia de conceitos. Para a 

somatória dos pontos dos mapas conceituais, foi utilizada a análise proposta por 

Moreira (2013), onde foram estabelecidos alguns critérios definidos pela autora 

de acordo com os conceitos principais trabalhados durante a aplicação das 

atividades da sequência didática utilizados para sua correção e atribuição de 
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nota, conforme a figura 6.32. Desta forma, foram analisados 26 mapas mentais 

e conceituais de cada turma, de alunos que participaram das duas atividades. 

 
Figura 6.32: Pontuação para correção do mapa conceitual 

Fonte: Autoria própria 

 

Baseado nos dados obtidos nos mapas mentais e conceituais, foi aplicada 

a pontuação da figura 6.32 e organizada a tabela 6.39, visando a uma 

comparação entre os conhecimentos prévios e os conhecimentos adquiridos 

pelos alunos para uma análise qualitativa dos conceitos apresentados pelos 

mesmos a partir da aplicação da sequência didática. 
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Tabela 6.39: Pontuação das turmas de ensino médio: mapas mentais x mapas 
conceituais 

1º ano A 1º ano B 

Aluno Pontuação 
no mapa 
mental  

(30 pontos) 

Pontuação 
no mapa 

conceitual 
(30 pontos) 

Aluno Pontuação 
no mapa 
mental  

(30 
pontos) 

Pontuação 
no mapa 

conceitual 
(30 

pontos) 

1 0 22 1 0 20 

2 5 28 2 3 20 

3 8 28 3 10 20 

4 0 20 4 0 12 

5 4 18 5 4 24 

6 0 18 6 0 02 

7 6 15 7 0 22 

8 2 23 8 0 17 

9 2 25 9 0 27 

10 6 28 10 2 16 

11 2 28 11 2 22 

12 3 25 12 2 26 

13 2 20 13 2 25 

14 0 8 14 0 27 

15 6 20 15 6 24 

16 0 11 16 6 18 

17 4 14 17 0 18 

18 0 10 18 0 15 

19 0 18 19 2 24 

20 2 22 20 8 21 

21 0 20 21 8 23 

22 3 20 22 2 22 

23 3 28 23 1 24 

24 0 24 24 0 25 

25 4 26 25 2 25 

26 0 15 26 0 10 
Fonte: Autoria Própria 

Por meio dessa tabela de dados, foram gerados dois gráficos com intuito 

de realçar os dados obtidos, os quais podem ser observados nas figuras 6.33 e 

6.34 na sequência. 
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Figura 6.33: Gráfico da análise de mapas mentais e conceituais – turma 1º ano A 
Fonte: Questionário da aplicação do produto educacional (organizado pela autora) 

 

 

 
Figura 6.34: Gráfico da análise de mapas mentais e conceituais – turma 1º ano B 
Fonte: Questionário da aplicação do produto educacional (organizado pela autora) 

 

Mediante os resultados apresentados, ficou evidente o êxito da aplicação 

da sequência didática na assimilação do conteúdo proposto, verificando-se 

indícios de aprendizagem significativa focada em assimilação de conceitos, 

ancorada na estrutura cognitiva e buscando fazer relação com situações do 

cotidiano dos alunos, enfim, é possível destacar que houve avanço no 

conhecimento. 
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Atividade 8 – Questionário de opinião 

Após terem participado das aulas de aplicação do produto educacional: 

Referenciais: estabelecendo o cenário apropriado para aplicação das leis de 

Newton no ensino da dinâmica, os alunos foram convidados a responder um 

questionário, sem a necessidade de identificação, no intuito de coletar dados a 

respeito das atividades realizadas, da forma como foram organizadas (sequência 

didática), se as atividades experimentais facilitaram uma aprendizagem 

significativa do conteúdo e se foi possível relacionar este a situações práticas do 

cotidiano.  

Abaixo, serão dispostas as perguntas feitas no questionário e 

apresentadas as respostas de alguns alunos: 

1. Quais foram os pontos positivos apresentados na sequência didática: 

Referenciais: estabelecendo o cenário apropriado para aplicação das leis de 

Newton no ensino da dinâmica? 

Respostas dos alunos: 

 

 

 

 



   

 

88 

 

2. Quais foram os pontos negativos apresentados na sequência didática: 

Referenciais: estabelecendo o cenário apropriado para aplicação das leis de 

Newton no ensino da dinâmica? 

Respostas dos alunos: 

 

 

 

 

 

 

3. De qual atividade você mais gostou? Por quê?  

Respostas dos alunos: 
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4. De qual atividade você menos gostou? Por quê? 

Respostas dos alunos: 
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5. Você considera que as atividades experimentais realizadas na 

sequência didática facilitaram uma aprendizagem significativa do conteúdo 

abordado? Explique. 

Respostas dos alunos: 

 

 

 

 

 

 

6. Você considera que foi possível compreender o conteúdo teórico e 

relacionar o mesmo a situações práticas do cotidiano? Exemplifique. 

Respostas dos alunos: 
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7. Sugestões: 

Respostas dos alunos: 

 

 

 

 

 

 

Através desses exemplos, os quais foram escolhidos de modo a 

representar o parecer geral da turma, ficou evidente que os alunos gostaram 
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muito da aplicação da sequência didática, demonstrando muita satisfação em 

relação à realização das atividades lúdicas, diferenciadas, principalmente das 

atividades experimentais, como foi possível observar nas respostas acima 

dispostas. Interessante frisar também que algumas respostas enfatizaram que 

houve maior aproximação entre professora e alunos e entre eles mesmos, e 

também que vão se lembrar sempre dos exemplos citados e realizados em sala 

de aula, tanto em situações, quanto em experimentos. 

Foi possível perceber que os vídeos produzidos a partir dos experimentos 

e apresentados na atividade 3 despertaram a curiosidade pelo conteúdo, 

deixando os alunos intrigados em conseguir explicar o que estava provocando 

aqueles efeitos, motivando assim as discussões no grupo, e despertando o 

desejo de pesquisar mais sobre o assunto, de analisar mais fenômenos 

interessantes. No momento em que, na atividade, após serem feitas as 

discussões em grupo, foi mostrado a eles o experimento, a reação dos mesmos 

foi de espanto e de entusiasmo ao mesmo tempo, onde puderam perceber que 

os efeitos observados nos vídeos eram reais e puderam examinar como 

funciona. Essa foi sem dúvidas a parte mais interessante da aplicação do 

produto, o que ficou claro nas respostas do questionário de opinião. 

Em referência às respostas obtidas na atividade 8, ficou perceptível 

também que as atividades experimentais simples de aplicação das leis de 

Newton, realizadas na atividade 6, tiveram uma ótima aceitação por parte dos 

alunos, momento da aplicação do produto em que eles “colocaram a mão na 

massa”, realizaram medidas e novamente discutiram o que observaram dos 

fenômenos, relacionando-os com as leis de Newton estudadas teoricamente, 

permitindo que percebessem de forma clara, objetiva e divertida algumas das 

aplicações do conteúdo, estabelecendo relações com outras do cotidiano. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Realizar discussões sobre o ensino de Física deve ser uma constante no 

processo educativo, e ao professor, entre outras questões cabe questionar-se 

sobre o seu método de ensino, bem como aprofundar seus conhecimentos 

teóricos e buscar técnicas atuais de ensino para aplicação dos conteúdos em 

sala de aula. 

O produto educacional desenvolvido neste trabalho vem colaborar com 

uma reflexão sobre o ensino da dinâmica, mostrando-se uma alternativa para a 

definição dos referenciais em que são possíveis de serem aplicadas as leis de 

Newton através da análise dos efeitos observados nos vídeos produzidos a partir 

dos experimentos em Referenciais não inerciais e inerciais, podendo ser 

utilizado nos níveis de ensino médio e superior. 

O uso da experimentação e da tecnologia no ensino de Física, nesse 

contexto, surge como uma alternativa metodológica bem aceita entre os autores 

citados nessa dissertação, a qual foi implementada através de uma sequência 

didática, sendo possível articular uma série de atividades diversificadas, a qual 

teve uma ótima aceitação por parte dos alunos, os quais, por sua vez, estão 

acostumados com aulas teóricas e resolução de exercícios. Convém ressaltar 

que a escola em que o produto educacional foi aplicado não tem um espaço 

destinado a laboratórios, portanto as atividades experimentais foram realizadas 

na sala de aula.  

Ficou evidente neste trabalho que os alunos se motivam mais a estudar 

um conteúdo quando compreendem o que estão fazendo em sala de aula, como 

o conteúdo aprendido é aplicado, a que estão relacionadas as fórmulas que os 

mesmos precisam aprender a manipular com dados ou mesmo resolver 

situações problemas. Dessa forma, foi possível perceber a assimilação dos 

conceitos e a relação dos mesmos a situações do cotidiano, ou seja, o conteúdo 

teve significado para os mesmos, portanto, houve avanço no conhecimento. 

Ao elaborar o produto educacional, objetivou-se a construção de 

experimentos de baixo custo e de uso simplificado no intuito de possibilitar que 

seja reconstruído por docentes sem a necessidade de conhecimentos 

avançados, auxiliando assim no ensino de Física e ao longo da sua aplicação, 

ficou perceptível que as atividades propostas foram atrativas e intrigantes aos 



   

 

94 

alunos, havendo interação e participação dos mesmos de modo intenso, 

principalmente através das discussões em grupos, o que proporcionou uma 

reflexão sobre seus conhecimentos prévios e alicerçou os novos conceitos.  

Por meio da análise de aplicação do produto educacional através da 

sequência didática, foi possível identificar que sua implementação é viável e 

colabora com o ensino de Física, contribuindo para uma aprendizagem 

significativa dos conceitos abordados e mostrando aos alunos que a Física é 

uma ciência experimental, levando-os a uma reflexão sobre o mundo em que 

vivem e contribuindo para a formação de sujeitos críticos, capazes de interpretar 

os fenômenos do Universo. 
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ANEXO A – PRODUTO EDUCACIONAL: REFERENCIAIS: 

ESTABELECENDO O CENÁRIO APROPRIADO PARA O ENSINO DA 
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1 O produto educacional 

Este produto educacional consiste em um estudo de Referenciais não 

inerciais e inerciais para averiguar se há influências no movimento dos corpos e 

assim estabelecer um cenário apropriado para a aplicação da dinâmica no 

ensino médio através do uso de atividades experimentais investigativas, a partir 

das quais foram produzidos vídeos para serem apresentados aos alunos em uma 

sequência didática, a fim de discutir os efeitos visualizados. Além disso, também 

é proposto o uso da tecnologia, “smartphone” e aplicativos, aplicada às 

atividades experimentais, reconhecendo-os como materiais potencialmente 

significativos. 

A escolha por desenvolver esse produto educacional justifica-se em: 

verificar que na literatura a influência dos referenciais acelerados não precede o 

estudo da dinâmica, porém no cotidiano são comuns efeitos não inerciais; 

constatar a existência de preconcepções associadas a falsas forças (força 

centrífuga, força de Coriolis) que levam a uma explicação alternativa (por vezes 

errônea) sobre alguns efeitos observados; reconhecer que atividades 

experimentais no ensino de Física facilitam a aprendizagem significativa dos 

conteúdos; propor o uso da tecnologia (“smartphone” e aplicativos) aplicada a 

atividades experimentais, reconhecendo-as como materiais potencialmente 

significativos; 

No que se refere aos objetivos do mesmo, procurou-se desenvolver um 

produto que possibilite ao aluno compreender a influência dos fenômenos 

dinâmicos no intuito de: 

 Definir o cenário apropriado, que use apenas de forças reais, para 

aplicação das leis de Newton no ensino médio, o qual são os sistemas de 

referência inerciais. 

 Utilizar o “smartphone” de modo a possibilitar ao aluno observar 

fenômenos em referenciais acelerados, ao invés de realizar experimentos 

mentais. 

 Tentar eliminar concepções alternativas, aquelas que não sejam 

em termos de forças reais. 

 Contribuir para uma aprendizagem significativa do conteúdo 

abordado. 
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 Apresentar baixo custo, uso simplificado, atrativo e intrigante para 

os alunos. 

 Possibilitar que o experimento seja construído e replicado sem a 

necessidade de conhecimentos avançados, auxiliando o docente no ensino da 

dinâmica. 

Nesse produto educacional, propõe-se a construção de um conjunto 

experimental composto por três experimentos:  

 Experimento 1: Balde de Newton em plataforma giratória. 

 Experimento 2: Pêndulo em plataforma giratória. 

 Experimento 3: Carrinho em movimento retilíneo. 

 A montagem do conjunto experimental será detalhada no capítulo 2 deste 

material, bem como a lista de materiais; o funcionamento dos experimentos no 

capítulo 3; a apresentação aproximada dos custos será apresentada no capítulo 

4; uma sugestão de sequência didática para aplicação do produto no capítulo 5; 

bem como seguido de outras sugestões para aplicação do produto, as 

referências bibliográficas e nos apêndices os roteiros das atividades. 

Por fim, acredita-se que esse produto educacional colabora para o 

processo de ensino e aprendizagem da Física, sua implementação é viável e 

contribui para a prática docente no ensino da dinâmica. A sequência didática 

aqui sugerida tem ênfase na Física conceitual, através principalmente da 

metodologia da experimentação, com caráter investigativo e com o uso de 

materiais simples, metodologia a qual possibilita aos alunos uma possível 

aprendizagem significativa, de forma ativa, raciocinando, compreendendo e 

elaborando o saber e os conceitos físicos, a partir de seus conhecimentos 

prévios. 
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2 Confecção dos experimentos 

 

O conjunto experimental é composto por três experimentos:  

 Experimento 1: Balde de Newton em plataforma giratória. 

 Experimento 2: Pêndulo em plataforma giratória. 

 Experimento 3: Carrinho em movimento retilíneo. 

Para os experimentos 1 e 2 utiliza-se a mesma plataforma giratória. As 

instruções para a montagem experimental dos experimentos serão feitas nas 

seções: 2.1 Plataforma Giratória, 2.2 Balde de Newton em plataforma giratória, 

2.3 Carrinho em movimento retilíneo e 2.4 Carrinho em Movimento Retilíneo. 

 

2.1 Plataforma Giratória 

 

Materiais: 

Para a montagem do protótipo da plataforma giratória serão necessários 

os componentes eletrônicos e estruturais conforme a quantidade abaixo: 

 01 – Motor de máquina de lavar; 

O motor utilizado tem os seguintes dados nominais: 127 V, 60 Hz, 1/8 CV, 

369 W, 1450 rpm, 2,8 A, capacitor: 25µF/250VAC. 

 01 – Controlador de velocidade para ventilador – chave rotativa 

(200 W - 400 W); 

 01 – Luva de cano pvc – 250 mm (esgoto); 

 01 – Disco de mdf – 250 mm de diâmetro;  

 01 – Régua de alumínio; 

A régua utilizada tem as seguintes dimensões: 45 cm x 3,7 cm x 0,9 cm. 

 01 – Celular modelo “smartphone” (de preferência que o celular não 

mais esteja sendo utilizado); 

 01 – Suporte para celular multifuncional; 

 01 – Contrapeso (foram utilizadas porcas de diferentes tamanhos 

totalizando 200 g – massa do celular adicionado ao suporte); 

 01 - Adaptador pino macho; 

 1,5 m - Fio de energia 1,5 mm; 

 01 - Lâmina de galvanizado de 1,4 m x 5 cm; 
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 03 – Folhas de papel cartão na cor branca;  

 01 – Rolo de fita isolante; 

 Parafusos diversos; 

 Fita adesiva 5 cm; 

 Cola quente; 

 Seringa descartável; 

 Corante; 

 

Materiais para a cuba de acrílico utilizada no experimento 1: Balde de 

Newton em plataforma giratória: 

Material acrílico de 5 mm de espessura, cortar as peças: 

 02 peças de 16 cm x 16 cm; 

 02 peças de 17 cm x 1,5 cm; 

 02 peças de 16 cm x 1,5 cm; 

 01 peça de 3 cm x 5,5 cm (suporte); 

 Cola para acrílico (clorofórmio); 

 

Materiais para os pêndulos utilizados no experimento 2: Pêndulo em 

plataforma giratória: 

 Parafuso em barra (6mm): cortar 2 barras de 19 cm e 2 barras de 

4,5 cm; 

 Lâmina de polietileno: 13 cm x 6 cm x 1 cm; 

 2 Lâminas de arco de serra de cortar ferro manual usadas 

(pêndulo); 

 12 porcas de parafusos de 6 mm; 

 

Junte também as seguintes ferramentas de trabalho: 

 Furadeira com diferentes tamanhos de brocas; 

 Esmerilhadeira; 

 Chaves de fenda; 

 Chaves Philips; 

 Arco de serra para cortar ferro manual; 

Montagem: 
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Após reunir todos os materiais e ferramentas necessárias para a 

construção da plataforma giratória, proceda de acordo com os passos indicados 

abaixo:  

1) Fixar o motor no disco de mdf de 250 mm;  

O motor utilizado possuía 4 parafusos que foram reaproveitados para 

fazer a fixação do mesmo, porém foi necessário retirar um disco de 100 mm de 

diâmetro no centro do disco de 250 mm, como se pode observar na figura 1. 

 
Figura 1: Fixação do motor no disco de mdf  

Fonte: Autoria própria 

 

2) Fixar o disco de mdf com o motor na luva de cano pvc 250 mm com 3 

parafusos; 

 
Figura 2: Fixação do disco de mdf na luva de cano pvc 

Fonte: Autoria própria 

 

 3) Montagem do circuito elétrico: 

 Conectar ao fio de energia de 1,5 mm o adaptador pino macho; 
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 Fazer um furo na luva de cano pvc para fixar a chave rotativa e um 

para a passagem do fio de energia; 

 Fazer a ligação do motor - fio de energia - chave rotativa 

(controlador de velocidade), isolando as ligações com fita isolante; 

 
Figura 3: Montagem do circuito elétrico 

Fonte: Autoria própria 

 

Para que o motor não fique com a fiação exposta na base superior pode 

ser feito um disco de papel cartão para ser fixado com cola quente, como pode 

ser observado na figura 4, que mostra a base da plataforma giratória concluída. 

Nessa imagem pode ser observada a chave rotativa instalada, bem como o fio 

da energia. 

 
Figura 4: Base da plataforma giratória concluída 

Fonte: Autoria própria 

 

4) Fixar a régua de alumínio; 
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Para a fixação da régua de alumínio foi necessário um furo de 

aproximadamente 13 mm de diâmetro para encaixar no eixo do motor, e um furo 

lateral (parafuso de 3 mm) para fixá-la.   

E ainda, na régua é necessário que se façam alguns furos para uso 

posterior, como se pode observar na figura 5. São eles: 

 2 furos a 1,5 cm do centro, um à direita e outro à esquerda 

(parafusos de 3 mm); Serão usados para fixar a cuba de acrílico (experimento 1) 

e o pêndulo (experimento 2); 

 1 furo em cada uma das extremidades: para fixar o suporte de 

celular - a 6 cm da extremidade (parafuso de 6mm) e o contrapeso a 2 cm da 

extremidade oposta (parafuso de 3 mm), juntamente ao contrapeso será fixada 

a lâmina de galvanizado;  

 2 furos lado a lado na extremidade em que estará o suporte de 

celular a 2 cm da mesma (parafusos de 3 mm); serão usados para fixar a lâmina 

de galvanizado; 

Para o contrapeso foram utilizadas porcas de diferentes tamanhos, de 

modo que sua massa seja a mesma do celular utilizado adicionado do suporte, 

no caso deste experimento, 200 gramas. 

 
Figura 5: Plataforma giratória com régua de alumínio, suporte de celular e contrapeso 

Fonte: Autoria própria 

 

5) Para a execução dos vídeos será necessário que referenciais externos 

ao experimento não apareçam na filmagem, portanto para que esse efeito seja 

obtido: 

 Fixar a lâmina de galvanizado (dimensões 1,4 m x 5 cm), na régua 

de alumínio.  Na lâmina de galvanizado, devem ser feitos dois engates, e neles 
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furos para prendê-la à régua de alumínio com parafusos, o que pode ser 

observado na figura 6. 

 
Figura 6: Lâmina de galvanizado fixada na régua de alumínio 

Fonte: Autoria própria 

 

 Cortar um círculo de papel cartão que servirá para cobrir a estrutura 

da plataforma giratória, conforme pode ser visualizado na figura 7. 

 
Figura 7: Papel cartão fixado na lâmina de galvanizado 

Fonte: Autoria própria 

 

 Montar o anteparo lateral: cortar a partir de duas folhas de papel 

cartão um retângulo com o comprimento total da folha e 35 cm de altura, juntar 

as duas partes. Após envolver toda a circunferência da lâmina de galvanizado, 
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prender na parte interna da mesma utilizando a fita adesiva e fazer um recorte 

para o celular, conforme pode ser visualizado na figura 8. 

 
Figura 8: Plataforma giratória com anteparo concluída 

Fonte: Autoria própria 

 

2.2 Experimento 1: Balde de Newton em plataforma giratória. 

 

O experimento do Balde de Newton utiliza a base da plataforma giratória 

e uma cuba de acrílico acoplada sobre a régua de alumínio. Para a montagem 

da mesma, é necessário o corte das seguintes peças de material acrílico (5 mm 

de espessura): 

 02 peças de 16 cm x 16 cm; 

 02 peças de 17 cm x 1,5 cm; 

 02 peças de 16 cm x 1,5 cm; 

 01 peça de 3 cm x 5,5 cm (suporte); 

Fazer a montagem da cuba de acordo com a figura 9, utilizando a cola 

para acrílico (clorofórmio). 
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Figura 9: Cuba de acrílico 

Fonte: Autoria própria 

 

Após executar a montagem da cuba acrílica, colocar água com corante 

utilizando uma seringa até aproximadamente um terço de sua altura e fixar a 

mesma na régua de alumínio. Assim, conforme observa-se na figura 10, o 

experimento está concluído para que sejam executadas as filmagens. 

 
Figura 10: Experimento 1: Balde de Newton em plataforma giratória concluído 

Fonte: Autoria própria 

 

2.3 Experimento 2: Pêndulo em plataforma giratória. 

 

O experimento do pêndulo também utiliza a base da plataforma giratória 

e uma base com um ou dois pêndulos fixados na régua de alumínio, para esse 

sistema é necessário: 
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 Soldar uma das extremidades da barra de parafuso de 19 cm com 

uma extremidade da barra de 4,5 cm. Fazer isso para as duas barras. 

 Fazer, a partir das lâminas de arco de serra de cortar ferro, os 

pêndulos, utilizando a esmerilhadeira; após pintar da cor de sua preferência 

(optou-se por preto). 

 Furar a barra de polietileno (suporte para o pêndulo) e prender as 

barras de parafuso com porca e contra-porca acima e abaixo da barra, conforme 

pode ser observado na figura 11. 

 
Figura 11: Montagem do suporte com dois pêndulos 

Fonte: Autoria própria 

 

 Fixar a montagem observada na figura 11 na régua de alumínio da 

plataforma giratória, a mesma pode ser feita utilizando apenas um pêndulo, ou 

os dois pêndulos.  

Assim, o experimento está concluído para que sejam executadas as 

filmagens, conforme pode ser observado na figura 12. 
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Figura 12: Experimento 2: Pêndulo em plataforma giratória concluído. 

Fonte: Autoria própria 

 

 2.4 Experimento 3: Carrinho em movimento retilíneo 

 

O experimento do carrinho em movimento retilíneo é constituído de um 

carrinho que se move sobre um trilho. Nesse carrinho foi feito um dispositivo 

mecânico que solta uma esfera em um determinado ponto da trajetória e 

acoplado a esse sistema um suporte para celular, o que oportuniza a filmagem 

da queda da mesma. Desta forma, tem-se a possibilidade de realizar um 

movimento retilíneo uniforme ou um movimento retilíneo acelerado. 

Para a montagem do protótipo do carrinho serão necessários os seguintes 

materiais: 

 04 - Roldanas de nylon com rolamento 3/4’’ (largura do U da peça 

– 20 mm); 

 01 - Chapa de mdf de 28 cm x 11 cm; 

 01 - Lâmina de alumínio de 60 cm x 2,5 cm x 3 mm; 

 01 - Lâmina de alumínio de 6 cm x 2,5 cm x 3 mm; 

 02 - Barras de parafuso 8mm de 26 cm cada; 

 16 - Porcas de 8 mm; 
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 01 - Pedaço de 3 cm de cano pvc 20 mm; 

 01 - Suporte de celular (modelo usado em bastão de selfie); 

 06 - Braçadeiras de nylon (20 cm x 4 mm); 

 Parafusos diversos; 

 01 – Bolinha de gude (diâmetro que permita ser colocada no cano 

pvc 20 mm); 

 01 pedaço de 10 cm de arame galvanizado 3 mm; 

 

Materiais para o trilho e sistema elétrico: 

 11 m - Cano pvc 20 mm; 

 04 - Curvas de 90º (joelhos) para cano pvc 20 mm; 

 02 – T para cano pvc 20 mm; 

 08 – Emendas para cano pvc 20 mm;  

 01 - Chapa de mdf (8 cm x 10 cm); 

 01 – Chapa de galvanizado (30 cm x 30 cm); 

 01 – Motor de máquina de lavar (o motor utilizado tem os seguintes 

dados nominais: 127 V, 60 Hz, 1/8 CV, 1500 rpm, capacitor 20 µF/250 VAC, 

1,97A); 

 01 – Chave rotativa – controlador de velocidade de ventilador com 

chave liga e desliga (a chave utilizada serve para até 1 000 W); 

 06 m – Corda trançada poliéster 2 mm; 

 06 – Rebite de repuxo em alumínio 4 mm; 

 02 - Buchas multiuso (amortecedor de impacto); 

 04 m - Fio de Nylon; 

 Parafusos diversos; 

 02 – Parafusos tipo gancho pequeno; 

 Fita isolante; 

 01 - Adaptador pino macho; 

 1,5 m - Fio de energia 1,5 mm; 

 

E ainda, será feito uso das seguintes ferramentas de trabalho: 

 Furadeira com diferentes tamanhos de brocas; 

 Rebitador Manual; 
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 Chaves de fenda; 

 Chaves Philips; 

 Alicate; 

 

Montagem do experimento: 

Após organizar todos os materiais e ferramentas necessárias para a 

construção do experimento do carrinho em movimento retilíneo, proceda de 

acordo com os passos: 

 

Montagem da base do carrinho: 

1) Montar os eixos do carrinho: com as duas barras de parafuso 8 mm de 

26 cm cada e as 4 roldanas, utilizando um sistema de porca e contraporca para 

dar o aperto necessário para fixar as roldanas, conforme figura 13. 

 
Figura 13: Montagem dos eixos do carrinho 

Fonte: Autoria própria 

 

2) Montar a base do carrinho: fixar os eixos do carrinho na chapa de mdf 

utilizando duas braçadeiras de nylon para cada um, conforme figura 14. 

 
Figura 14: Montagem da base do carrinho 

Fonte: Autoria própria 
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3) Fixar um parafuso centralizado no mdf a 1 cm de uma das 

extremidades, observar figura 15. Esse parafuso será utilizado para fixar a corda 

trançada de poliéster de 2 mm, que estará enrolada na roldana do motor e puxará 

o carrinho. Assim a base do carrinho está concluída. 

 
Figura 15: Base do carrinho concluída 

Fonte: Autoria própria 

 

Montagem do sistema para filmagem e sistema mecânico para soltar a 

esfera: 

4) Fazer dois furos na lâmina de alumínio de 6 cm de comprimento, a 2 

cm de cada uma das extremidades. Fixar o suporte de celular em um dos furos, 

conforme figura 16. 

5) Dobrar a lâmina de alumínio de 60 cm de comprimento na metade do 

seu comprimento obtendo um ângulo de 90º, observar figura 16.  

6) Montar um sistema mecânico para soltar a esfera (bolinha de gude): 

Encurvar uma das pontas do pedaço de 10 cm do fio galvanizado, de modo que 

se obtenha uma agulha; furar o pedaço de 3 cm de cano pvc de modo que se 

possa passar essa agulha de fio galvanizado, observar figura 16. 

7) Fixar a lâmina de 6 cm com suporte de celular em uma das 

extremidades da lâmina do item 5 com um parafuso, e o sistema mecânico do 

item 6 na outra extremidade com 2 braçadeiras de nylon, veja na figura 16. 
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Figura 16: Sistema para filmagem e sistema mecânico para soltar a esfera 

Fonte: Autoria própria 

 

8) Fixar a lâmina do item 5 de modo centralizado na estrutura já montada 

do carrinho do item 2 com dois parafusos, conforme figura 17. Desse modo, a 

montagem do carrinho com sistema para filmagem e sistema mecânico para 

soltar a esfera está concluída. 

 
Figura 17: Montagem do carrinho com sistema para filmagem e sistema mecânico para soltar a 

esfera concluída 
Fonte: Autoria própria 
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Montagem do trilho e sistema elétrico: 

Sistema Elétrico: 

1) Fixar o motor na chapa de mdf com parafusos; 

2) Passar fita isolante nas extremidades da chapa de galvanizado; 

3) Fixar a chapa de mdf com motor do item 1 na chapa de galvanizado 

com 4 rebites;  

4) Conectar o fio de energia ao pino macho e ao motor; 

5) Conectar o circuito do item 4 à chave rotativa;  

A chave rotativa utilizada para esse experimento contém entrada para 

pino macho, o que tornou a ligação simples. 

6) Amarrar uma ponta dos 6 metros de corda trançada de poliéster de 2 

mm e enrolar na roldana do motor;  

Os itens 1 a 6 da montagem do sistema elétrico podem ser observados 

na figura 18. Convém ressaltar ainda que é importante fazer uma proteção para 

a fiação do motor. 

 
Figura 18: Sistema Elétrico  

Fonte: Autoria própria 

 

Trilho: 

7) Cortar as barras de cano pvc 20 mm: 

 10 pedaços de 1 metro cada; 

 02 pedaços de 18 cm cada; 
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 02 pedaços de 15 cm cada; 

 02 pedaços de 8 cm cada 

 8) Montar o trilho: emendar os 10 pedaços de 1 m cada utilizando as 08 

emendas para cano pvc 20 mm, formando 2 barras de 5 metros cada; 

9) Juntar de um lado das extremidades as duas barras de 5 metros de 

cano pvc utilizando 2 curvas de 90º e um pedaço de 18 cm, conforme figura 19. 

Colocar no centro do cano de 18 cm um parafuso tipo gancho pequeno 

(servirá para prender a corda de poliéster 2 mm que movimentará o carrinho). 

 
Figura 19: Montagem de uma extremidade do trilho 

Fonte: Autoria própria 

 

10) Montar o amortecedor de impacto do carrinho: Juntar um pedaço de 

cano pvc de 8 cm a um T e na saída formando 90º em relação ao trilho que ficará 

no chão acoplar um pedaço de 15 cm de cano pvc. Repetir esse procedimento 

2 vezes, esta estrutura pode ser observada na figura 20. Prender as duas buchas 

multiuso nos pedaços de cano pvc de 15 cm com 2 braçadeiras de nylon; 

11) Colocar nas extremidades do pedaço de cano pvc de 18 cm as duas 

curvas restantes de 90º; colocar um parafuso tipo gancho centralizado no pedaço 

de 18 cm (servirá de guia para a corda de poliéster de 2mm) e prender os 4 

metros de fio de nylon em uma das extremidades, será utilizado para ativar o 

sistema mecânico para soltar a esfera, conforme figura 20. 

12) Ao sistema montado no item 11, juntar o sistema montado no item 10, 

de acordo com figura 20; 
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Figura 20: Amortecedor de impacto 

Fonte: Autoria própria 

 

13) Rebitar o sistema resultante do item 12 na chapa de galvanizado, de 

modo a centralizar a roldana do motor com o trilho, de acordo com a figura 21. 

 
Figura 21: Sistema elétrico e amortecedor de impacto concluídos 

Fonte: Autoria própria 

 

14) Acoplar o sistema obtido no item 13 com o trilho montado no item 8, 

observar imagem 22; 

15) Amarrar a extremidade livre da corda de poliéster do item 6, no 

parafuso centralizado do carrinho. 
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Figura 22: Experimento 3: Carrinho em movimento retilíneo concluído 

Fonte: Autoria própria 

 

Desta forma, o experimento está concluído para que sejam executadas 

as filmagens.      
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3 Funcionamento dos Experimentos 

Tendo sido feita a construção dos experimentos, pôde-se executar as 

filmagens para análise dos efeitos na água colorida, no movimento de um ou de 

dois pêndulos em movimento acelerado na plataforma giratória e também no 

movimento de queda da esfera (bolinha de gude) em movimento retilíneo 

uniforme e em movimento retilíneo acelerado.  

Uma observação importante em relação à filmagem nos experimentos 1 

e 2, as quais utilizam a plataforma giratória é de que, ao prender o celular no 

suporte, se passe uma fita adesiva ao redor do mesmo, para evitar que seja 

arremessado durante a execução do mesmo e quanto ao experimento 3, é 

importante ressaltar que a filmagem deve ser feita utilizando câmera lenta, para 

que o efeito possa ser melhor visualizado. 

A seguir será detalhado o funcionamento de cada experimento: 

 

Experimento 1: Balde de Newton em plataforma giratória 

 

O objetivo é observar o que acontece com o movimento da água colorida 

na cuba acrílica a partir da análise no referencial acelerado (plataforma giratória). 

Para tal, é necessário que se tenha repouso do celular em relação à cuba, e isso 

é obtido ao colocá-lo no suporte; e também que se tenha a sensação de repouso 

reproduzida no vídeo, portanto a filmagem deve ser feita em ambiente 

escurecido, apenas com o flash do celular, e que os referenciais externos não 

apareçam na filmagem, conforme se pode observar na figura 8. 

Feito isso, ativar a câmera do celular com flash e ligar o experimento na 

rede elétrica, no caso 127 V, aumentando a velocidade até formar uma 

concavidade na superfície da água, e então gradativamente diminuí-la. O efeito 

obtido pode ser observado na figura 23. 
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Figura 23: Efeito observado na superfície da água colorida 

Fonte: Autoria própria 

 

Na sequência didática, os alunos assistirão aos vídeos e farão discussões 

em grupos sobre o que foi observado, a qual grandeza física relacionam este 

efeito provocado na superfície da água e sobre como o caracterizam, e ainda 

sobre como imaginam ter sido construído o experimento que deu origem ao 

vídeo, isso sem terem visto o experimento.  

 

Experimento 2: Pêndulo em plataforma giratória. 

 

Neste experimento, pretende-se analisar o que acontece com o 

movimento de um pêndulo e de dois pêndulos, que será feito no referencial 

acelerado (plataforma giratória), assim como no experimento 1. Para isso, é 

fundamental que o celular esteja em repouso em relação ao pêndulo, o que é 

obtido ao colocá-lo no suporte; e também que a sensação de repouso seja 

reproduzida no vídeo, portanto a filmagem também deve ser feita em ambiente 

escurecido, apenas com o flash do celular, e que os referenciais externos não 

apareçam na filmagem, conforme observado na figura 8. 

Feito isso, ativar a câmera do celular com flash e ligar o experimento na 

rede elétrica, 127 V, com um pêndulo no suporte, aumentando a velocidade até 

o pêndulo ser inclinado para fora da plataforma giratória até uma certa altura, e 

então gradativamente diminuir a mesma, reproduzir esse procedimento para dois 

pêndulos no suporte. O efeito obtido pode ser observado nas figuras 24 e 25. 
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Figura 24: Efeito observado com um pêndulo 

Fonte: Autoria própria 

 

 
Figura 25: Efeito observado com dois pêndulos 

Fonte: Autoria própria 

 

Assim como no experimento 1, na sequência didática, os alunos assistirão 

aos vídeos e farão discussões em grupos sobre o que foi observado no 

movimento do (s) pêndulo (s), a qual grandeza física relacionam o efeito 

visualizado e sobre como caracterizá-lo, e ainda sobre como imaginam ter sido 

construído o experimento que deu origem aos vídeos, isso sem ter visto o 

experimento. Depois de realizadas as discussões em grupos e com a sala, os 

experimentos serão mostrados aos alunos e será concedido um momento para 

que explorem os mesmos. 

 

Experimento 3: Carrinho em movimento retilíneo. 

 

A partir da montagem experimental da figura 22, executar a filmagem em 

câmera lenta da queda da esfera em duas situações: carrinho com velocidade 

constante e carrinho com movimento acelerado.  

A análise proposta para este experimento na sequência didática é de 

inicialmente mostrar as fotos da montagem experimental e um vídeo externo 
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explicando o funcionamento nas duas situações filmadas, e então passar os 

vídeos produzidos a partir do mesmo, propondo discussão em grupos no intuito 

de investigar o que eles observaram na trajetória do movimento de queda da 

esfera, como é possível observar nas figuras 26 e 27, relacionando o efeito 

visualizado ao referencial em que se encontra em cada situação e ainda 

diferenciar referenciais inerciais e não inerciais. 

 
Figura 26: Queda da esfera com o carrinho em velocidade constante 

Fonte: Autoria própria 

 

 
Figura 27: Queda da esfera com o carrinho com movimento acelerado 

Fonte: Autoria própria 
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4 Custos para construção dos experimentos 

Durante a construção dos experimentos, as escolhas dos componentes 

que seriam utilizados foram baseadas na qualidade do experimento, facilidade 

de aquisição e construção e ainda no custo, sempre se procurou por materiais 

alternativos para que o mesmo pudesse ser reduzido. E ainda convém ressaltar 

que muitos dos materiais foram conseguidos como doação.  

Acredita-se que esses experimentos possam ser construídos por qualquer 

professor, fazendo uso de conhecimentos básicos de eletricidade e mecânica. 

Abaixo é apresentada uma descrição dos custos para a construção dos 

experimentos: 

 

Tabela 1: Custos dos materiais utilizados para construção do 

experimento 1 e do experimento 2 

Materiais R$ 

Motor máq. de lavar (novo) 80,00 

Luva para cano pvc 250mm 35,00 

Suporte para celular 15,00 

Disco de mdf 15,00 

Controlador de velocidade 15,00 

Recipiente para água colorida – cuba em 
acrílico 

35,00 

Parafusos 5,00 

Papel cartão (4 folhas) 6,00 

Régua e lâminas de alumínio (ferro velho) 15,00 

Pêndulo (feito com serras de ferro usadas + 
spray pintura) 

5,00 

Total 226,00 

Fonte: Autoria Própria 
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Tabela 2: Custos dos materiais utilizados para construção do 

experimento 3 

Materiais R$ 

Canos pvc 20 mm, curvas e T 37,00 

Roldanas (rodas) 50,00 

Motor máquina de lavar 80,00 

Controlador de velocidade 30,00 

Mdf - 

Chapa metálica galvanizada - 

Bastão de self (suporte de celular) 30,00 

Bola de gude, fio, buchas (absorver impacto) - 

Total 227,00 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

132 

 

5 Sequência didática 

 

Referenciais: estabelecendo o cenário apropriado para aplicação 

das leis de Newton no ensino da dinâmica 

 

Aula 1: Investigação dos conhecimentos prévios sobre Referenciais: 

inerciais e não inerciais 

 

Objetivo: Analisar os conhecimentos prévios dos alunos em relação a 

referenciais.  

 

Atividade 1: Construção de um mapa mental - Referenciais: inerciais 

e não inerciais 

Nesta atividade, será exposto aos alunos o conceito de mapa mental e 

mapa conceitual, baseado em Marco Antônio Moreira (2010). Se o professor não 

trabalha com esse tipo de atividade, sugere-se trabalhar um texto explicativo 

sobre mapas mentais e conceituais, conforme o anexo 1. 

Feito isso, os alunos serão motivados a elaborar um mapa mental com o 

tema Referenciais: inerciais e não inerciais, conforme apêndice A.  

                                              Referencial 

 

Inercial                     Não Inercial 

Na elaboração de um mapa mental, o aluno tem liberdade para relacionar 

os seus conhecimentos prévios sobre o conteúdo teórico e fazer relação com 

sua prática cotidiana, bem como com outros ramos da Física e suas 

representações sociais. Os mapas mentais serão entregues à professora e, no 

final da aplicação da sequência didática, serão analisados novamente. 

 

Aula 2: Influência de referenciais acelerados sobre o movimento dos 

corpos em situações práticas 
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Objetivo: Averiguar e observar a influência de um referencial não inercial 

no movimento de um corpo em situações práticas. 

 

Atividade 2: Investigando a influência de referenciais no movimento 

Nesta aula, será proposto que os alunos assistam a um vídeo sem áudio, 

o qual discute o movimento da água na privada, em uma pia, na qual é realizada 

uma experiência com duas piscinas abertas no fundo, em uma situação bem 

controlada, em que a água é submetida ao repouso durante vinte e quatro horas, 

tempo suficiente para que a mesma se acomode na piscina, e então as piscinas 

são abertas no fundo e um corante líquido de várias cores é colocado na mesma. 

Observa-se a formação de um vórtice, no hemisfério Norte no sentido anti-

horário e no hemisfério Sul no sentido horário. E ainda no final do vídeo, é 

analisado o movimento das camadas de ar nos dois hemisférios. 

O vídeo está disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=mXaad0rsV38&feature=share> acesso em 

16/10/2017, o mesmo encontra-se em inglês, portanto no anexo 2, consta uma 

transcrição para o português. 

Assim, tendo assistido ao vídeo, os alunos deverão responder, em duplas, 

aos seguintes questionamentos, que estão disponíveis no apêndice B: 

1. No vídeo, observa-se um experimento feito com uma piscina no 

hemisfério Norte e outra no hemisfério Sul.  

 
Figura 28: Movimento da água em uma piscina com abertura no fundo 

Fonte: Recorte do vídeo 

 

a) Você percebeu no vídeo diferença no movimento da água no interior 

das piscinas? Exemplifique.  

b) Como você caracteriza essas variações no movimento da água na 

piscina?  
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2. No vídeo, observa-se que o movimento das camadas de ar no 

hemisfério Norte se dá no sentido anti-horário e no hemisfério Sul no sentido 

horário.  

     
Figura 29: Movimento das camadas de ar nos hemisférios  

Fonte: Recorte do vídeo 

a) Como você caracteriza essas variações no movimento das camadas 

de ar?  

b) Estas variações no movimento das camadas de ar estão relacionadas 

a qual grandeza física? 

Após, será feita uma discussão em grande grupo sobre a atividade 

realizada, destacando as observações feitas pelos alunos sobre os efeitos 

observados no vídeo decorrentes do movimento de rotação da Terra e para 

encerrar esta aula, os alunos assistirão novamente ao vídeo. 

 

Aulas 3 e 4: Análise de vídeos produzidos a partir dos experimentos 

1 e 2: referenciais não inerciais e observação dos experimentos 

 

Objetivo: Observar e investigar a influência de um referencial não inercial 

no movimento de um corpo (água e pêndulo). 

 

Atividade 3: Investigando a influência de referenciais no movimento 

de um corpo a partir de experimentos- I 

Nesta aula, será feita uma investigação da influência dos referenciais no 

movimento de um corpo, para isso será proposto que os alunos assistam a três 

vídeos do objeto deste produto educacional feito a partir dos experimentos 1 e 

2, os mesmos em referenciais não inerciais, em que o celular utilizado para a 

filmar permanece em repouso em relação à cuba com água e ao (s) pêndulo (s):  

Primeiro vídeo: Esfera solta com carrinho em movimento retilíneo com 

velocidade constante. 

Vídeo disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=qh4OLPqd_1E> acesso em 01/04/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=qh4OLPqd_1E
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Segundo vídeo: Esfera solta com carrinho em movimento retilíneo com 

aceleração. 

Vídeo disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=_ZLVwt9CY0E> acesso em 01/04/2019. 

- Terceiro vídeo: Experimento 2: Dois Pêndulos;  

Vídeo disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=WrqspGaOpAc> acesso em 01/04/2019. 

Feito isso serão propostas para discussão algumas questões, em grupos 

de 4 alunos: 

Em relação ao primeiro vídeo: Carrinho em movimento retilíneo com 

velocidade constante.  

Tendo assistido aos vídeos, em grupos de 4 alunos, deverão responder 

aos seguintes questionamentos, que deverão ser entregues à professora ao final 

da aula:  

1. Em relação ao primeiro vídeo: Balde de Newton.  

a) O que você observa em relação à coluna de água colorida no 

recipiente? 

b) Qual grandeza física você acredita estar provocando este movimento 

na coluna de água? 

c) Como você caracterizaria o observado no vídeo?  

2. Em relação ao segundo e terceiro vídeos: Pêndulo (s). 

a) O que você observa em relação aos pêndulos?  

b) Qual grandeza física você acredita estar provocando este movimento 

dos pêndulos? 

c) Como você caracterizaria o observado nos vídeos?  

3. Esses vídeos foram produzidos a partir de experimentos, como você 

imagina ter sido montado o aparato experimental utilizado para originar os vídeos 

1, 2 e 3? 

Após responderem aos questionamentos em grupos, que deverão ser 

entregues à professora, será feita a discussão das respostas com a turma toda 

e, concluída esta etapa, os experimentos serão apresentados para a turma e 

será disponibilizado um tempo para que os alunos possam explorá-lo e 

executarem filmagens com o seu celular, sendo feita mais uma análise oral. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZLVwt9CY0E
https://www.youtube.com/watch?v=WrqspGaOpAc
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Aulas 5 e 6: Referenciais inerciais e não inerciais em movimento 

retilíneo 

 

Objetivo: Observar, investigar e diferenciar o movimento de uma esfera 

em um referencial inercial e em um referencial não inercial, ambos para um 

movimento retilíneo. 

 

Atividade 4: Investigando a influência de referenciais no movimento 

de um corpo a partir de experimentos - II 

Nesta aula, será trabalhada a segunda parte do objeto deste produto 

educacional: o experimento 3, em que um carrinho em movimento retilíneo 

uniforme e em movimento retilíneo acelerado, no qual tem-se um dispositivo 

mecânico que solta uma esfera durante ambos os movimentos: com velocidade 

constante e com velocidade variável, assim tem-se dois comportamentos 

diferentes para a trajetória da queda da mesma. 

A análise proposta para este experimento é de inicialmente mostrar fotos 

e um vídeo externo explicando seu funcionamento, e então passar os vídeos 

produzidos a partir do mesmo, em que o celular utilizado para a filmar permanece 

em repouso em relação ao carrinho, com o intuito de que observem a trajetória 

da esfera, relacionando a trajetória da queda com o referencial em que se 

encontra.  

Primeiro vídeo: Esfera solta com carrinho em movimento retilíneo com 

velocidade constante. 

Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qh4OLPqd_1E 

> acesso em 01/04/2019. 

Segundo vídeo: Esfera solta com carrinho em movimento retilíneo com 

aceleração. 

Vídeo disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=_ZLVwt9CY0E> acesso em 01/04/2019. 

Feito isso serão propostas para discussão algumas questões, apêndice 

D, em grupos de 4 alunos: 

Em relação ao primeiro vídeo: Carrinho em movimento retilíneo com 

velocidade constante.  

https://www.youtube.com/watch?v=qh4OLPqd_1E
https://www.youtube.com/watch?v=_ZLVwt9CY0E
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1. O que você observa em relação à queda da bolinha? Por que a trajetória 

da queda tem este comportamento? 

2. Se a esfera fosse solta pelo dispositivo a partir do repouso, qual seria 

a trajetória descrita pela mesma? 

3. Como você classifica o carrinho em movimento retilíneo com velocidade 

constante: referencial inercial ou referencial não inercial.  

4. É possível estabelecer alguma relação da trajetória de queda da esfera 

a partir do repouso e no experimento com velocidade constante? Explique. 

Em relação ao segundo vídeo: Movimento retilíneo com aceleração. 

5. O que você observa em relação à queda da esfera? Por que a trajetória 

da queda tem este comportamento? 

6. Como você classifica o carrinho em movimento retilíneo com 

movimento acelerado: referencial inercial ou referencial não inercial?  

7. É possível compreender e explicar perfeitamente os fenômenos físicos 

relacionados ao movimento de um corpo, como por exemplo a trajetória de 

queda da esfera em referenciais não inerciais? Explique. 

Tendo respondido aos questionários, os mesmos deverão ser entregues 

à professora e serão discutidas as respostas obtidas com a turma toda. Feito 

isso o experimento será mostrado aos mesmos, concedendo um tempo para que 

os alunos possam explorá-lo, produzir seus próprios vídeos, sendo feita mais 

uma análise oral. 

 

Aula 7: Apresentação das Leis de Newton 

 

Objetivo: Apresentar as leis de Newton, definindo o cenário para os quais 

os fenômenos dinâmicos associados a uma partícula são válidos. 

 

Esta aula será teórica expositiva com a utilização de slides, onde as leis 

de Newton serão apresentadas após observação, análise e investigação da 

influência de Referenciais inerciais e não inerciais no estudo da dinâmica do 

movimento de um corpo, para os quais os fenômenos dinâmicos não têm uma 

explicação precisa, ou seja, quando o observador está no referencial não inercial, 

não é possível compreender e explicar alguns fenômenos e efeitos observados, 
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portanto, para estes referenciais, as leis físicas não são as mesmas para 

referenciais inerciais. 

Desse modo, na sequência será definido o cenário para aplicação da 

dinâmica para o ensino médio, o enunciado da lei fundamental da dinâmica, 2ª 

lei de Newton aplicada a referenciais inerciais e o princípio da ação e reação (3ª 

lei de Newton), o qual será apresentado como princípio pelo fato de que sua 

abordagem neste trabalho será feita de forma superficial e qualitativa, por não 

fazer parte da discussão teórica do mesmo. 

Definição: Cenário para aplicação da dinâmica Newtoniana 

O cenário apropriado para o estudo dos fenômenos dinâmicos associados 

a uma partícula no ensino médio são os referenciais inerciais, que são sistemas 

de referência em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, com velocidade 

constante, uns em relação aos outros.  

Em referenciais inerciais, tem-se o estudo dos fenômenos mecânicos 

apenas em termos de forças reais, que são forças aplicadas sobre uma partícula. 

2ª lei de Newton aplicada a referenciais inerciais: lei fundamental da 

dinâmica 

Se uma força resultante não nula for aplicada sobre uma partícula, então 

haverá uma variação na velocidade da mesma, que será inversamente 

proporcional a uma propriedade própria da partícula, chamada massa. 

Δ�⃗� 

Δ𝑡
=

𝐹 

𝑚
    →     Σ𝐹 = 𝑚. 𝑎  

Portanto, se não atuarem forças sobre a partícula ou se a soma das forças 

resultantes que atuam sobre a mesma forem iguais a zero, Σ𝐹 = 0, então a 

partícula encontra-se em estado inercial, ou seja, em repouso ou em movimento 

retilíneo uniforme. Dessa forma, o estado inercial é um caso particular da 

segunda lei de Newton, sendo a inércia compreendida como a resistência de um 

corpo à alteração de seu estado de repouso ou movimento, isto é, a mesma é 

diretamente proporcional à massa do corpo. 

Princípio da ação e reação: A toda ação há sempre oposta uma reação 

igual ou, as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e 

dirigidas a partes opostas. 

 

Aula 8: Atividades com tirinhas sobre estado inercial 
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Objetivo: Exemplificar situações sobre o estado inercial e identificar 

situações cotidianas para representação através de tirinhas. 

 

Atividade 5: Atividade sobre estado inercial 

Nesta atividade, apêndice E, serão apresentados dois modelos de tirinhas 

sobre o estado inercial, as mesmas serão discutidas com os alunos e após será 

proposto que os mesmos produzam uma, escolhendo para representar ou o 

estado inercial de repouso ou o estado inercial de movimento com velocidade 

constante, que deverá ser entregue para a professora. 

 
Figura 30: Exemplo de tirinha sobre estado inercial - movimento 

Fonte: http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/inercia.htm 
>acesso em 27/07/2018. 

 

 
Figura 31: Exemplo de tirinha sobre estado inercial - repouso 

Fonte: http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/inercia.htm 
>acesso em 27/07/2018. 

 

Aulas 9 e 10: Atividades práticas simples sobre leis de Newton 

 

Objetivo: Realizar atividades experimentais simples envolvendo as leis de 

Newton, reconhecer e analisar situações práticas simples de aplicação das leis 

de Newton e do estado inercial. 

http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/inercia.htm
http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/inercia.htm
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Atividade 6: Atividades práticas simples sobre leis de Newton  

Esta atividade está dividida em três práticas simples: experimento 4, 

experimento 5 e experimento 6, envolvendo as leis de Newton e o estado inercial, 

as quais seguem abaixo com os respectivos roteiros para aplicação:  

Experimento 4: Segunda Lei de Newton – Apêndice F 

Materiais: 

- 2 Carrinhos de brinquedo iguais (mesma massa) tipo caminhão; 

- Borracha (tipo elástica de amarrar dinheiro); 

- Barbante; 

- Saquinhos de areia de igual massa; 

- Cartolina com escala, com comprimento de 1 metro; 

Montagem experimental: 

- Cortar o elástico e amarrar 30 cm de barbante de cada lado; 

- Prender os carrinhos frente a frente nas extremidades dos barbantes; 

- Fixar a cartolina em uma superfície horizontal plana;  

 

Atividade 6.1 – Atividades experimentais sobre Segunda Lei de 

Newton 

1. Afastar os carrinhos até a distância de 1 metro e soltá-los, marcando 

com lápis as posições onde eles se colidem. Repetir por 5 vezes e preencher a 

tabela abaixo: 

Tabela 3: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 - I 

 Carrinho 1 Carrinho 2 

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

Fonte: Autoria Própria 

2. Adicionar aos carrinhos 1 e 2, um saquinho de areia. Afastá-los até a 

distância de 1 metro e soltá-los, marcando com um lápis a posição em que eles 

colidem. Repetir a atividade por 5 vezes e registrar na tabela abaixo: 
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Tabela 4: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 - II 

 Carrinho 1 Carrinho 2 

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

Fonte: Autoria Própria 

3. Adicionar aos carrinhos 1 e 2, dois saquinhos de areia. Afastá-los até a 

distância de 1 metro e soltá-los, marcando com um lápis a posição em que eles 

colidem. Repetir a atividade por 5 vezes e registrar na tabela abaixo: 

 

Tabela 5: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 - III 

 Carrinho 1 Carrinho 2 

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

Fonte: Autoria Própria 

4. Em relação às tabelas 3, 4 e 5, o que se pode concluir a respeito das 

distâncias ∆𝑆 percorridas pelos carrinhos 1 e 2? 

5. O que se pode concluir a respeito das acelerações a que ficam 

submetidos os carrinhos 1 e 2 nos experimentos feitos nas questões 1, 2 e 3? 

Têm valores iguais ou diferentes? Explique. 

6. O que se pode concluir a respeito das forças que o elástico exerce 

sobre os carrinhos 1 e 2 nos experimentos feitos nas questões 1, 2 e 3? Têm 

valores iguais ou diferentes? Explique. 

7. Adicionar ao carrinho 1, um saquinho de areia e ao carrinho 2, dois 

saquinhos de areia. Afastá-los até a distância de 1 metro e soltá-los, marcando 

com um lápis a posição em que eles colidem. Repetir a atividade por 5 vezes e 

registrar na tabela abaixo: 
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Tabela 6: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 - IV 

 Carrinho 1 Carrinho 2 

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

Fonte: Autoria Própria 

8. Adicionar ao carrinho 1, um saquinho de areia e, ao carrinho 2, três 

saquinhos de areia. Afastá-los até a distância de 1 metro e soltá-los, marcando 

com um lápis a posição em que eles colidem. Repetir a atividade por 5 vezes e 

registrar na tabela abaixo: 

Tabela 7: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 - V 

 Carrinho 1 Carrinho 2 

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

Fonte: Autoria Própria 

9. Em relação às tabelas 6 e 7, o que se pode concluir a respeito das 

distâncias ∆𝑆 percorridas pelos carrinhos 1 e 2? 

10. O que se pode concluir a respeito das acelerações a que ficam 

submetidos os carrinhos 1 e 2 nos experimentos feitos nas questões 7 e 8? Têm 

valores iguais ou diferentes? Explique. 

11. O que se pode concluir a respeito das forças que o elástico exerce 

sobre os carrinhos 1 e 2 nos experimentos feitos nas questões 7 e 8? Têm 

valores iguais ou diferentes? Explique. 

12. Como podemos relacionar esta atividade prática à Segunda Lei de 

Newton? Explique. 

 

Experimento 5: Estado Inercial – Apêndice G 

Materiais: 
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- Copo de vidro; 

- 6 Moedas; 

- Folha sulfite; 

- Régua; 

 

Atividade 6.2 – Atividades experimentais sobre estado inercial 

1. Em uma superfície horizontal plana, coloque uma folha sulfite e sobre 

ela uma moeda. Puxe a folha para frente lentamente, de forma que a moeda 

acompanhe a folha, aumente a velocidade progressivamente e pare 

bruscamente. 

O que se pôde observar em relação ao movimento da moeda sobre a 

folha? Explique. 

2. Em um copo, coloque a folha sulfite e nesta apoie uma moeda de forma 

que fique localizada no centro da mesma. A seguir, puxe a folha bruscamente.  

O que se pôde observar em relação ao movimento da moeda sobre a folha? 

Explique. 

3. Em uma superfície plana apoie 6 moedas, uma sobre a outra de modo 

a empilhá-las. Com a parte mais fina de uma régua, bata na lateral da moeda 

inferior. Descreva o que ocorreu. Explique o porquê isso ocorre. 

4. A que se pode relacionar os fatos observados nos exercícios 1, 2 e 3? 

Explique. 

 

Experimento 6: Terceira Lei de Newton: Ação e reação – Apêndice H 

Materiais: 

- 1 Balão; 

- 1 Tubo de caneta vazia; 

- Barbante; 

- Carrinho de brinquedo pequeno; 

- Cola quente; 

Montagem experimental: 

Aquecer o tubo de caneta ao meio e dobrá-lo, de modo que forme noventa 

graus. 
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Prender um dos balões em uma das extremidades do tubo de caneta e 

amarrá-lo com o barbante. Feito isso, colar o tubo de caneta sobre o carrinho, 

com a ponta aberta do tubo voltada para a parte de trás do carrinho. 

 

Atividade 6.3 – Atividades experimentais sobre terceira lei de 

Newton: ação e reação 

1. Encher o balão e soltar o carrinho em uma superfície plana horizontal. 

Relate o que você observa. 

2. Pode-se justificar o movimento do carrinho com base nas forças de 

ação e reação da Terceira Lei de Newton? Explique. 

3. Se sua resposta para a pergunta 2 foi sim, qual é a força de ação e a 

de reação? E o que se pode dizer sobre o sentido e o módulo das mesmas? 

 

Aula 11: Avaliação Final e Questionário de Opinião 

Será proposto que os alunos façam um mapa conceitual, apêndice I com 

o tema Referenciais: inerciais e não inerciais, relacionando os conhecimentos 

prévios e os adquiridos durante a aplicação da sequência didática: Referenciais: 

estabelecendo o cenário apropriado para aplicação das leis de Newton no ensino 

da dinâmica. Posteriormente, será feita uma discussão dos avanços em relação 

ao mapa mental proposto na primeira aula. 

E ainda, para avaliar a aplicação desta sequência didática, será proposto 

que os alunos respondam a um questionário de opinião, o qual consta no 

apêndice J. 
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ANEXO 1: Texto sobre mapas mentais e mapas conceituais 
 

Mapas Conceituais 
São diagramas indicando relações entre conceitos ou entre palavras que 

usamos para representa-los. Buscam relacionar e hierarquizar os conceitos, 
estabelecer relações significativas. 

Não devem ser confundidos com mapas mentais que são 
associacionistas, não se ocupam de relações entre conceitos, incluem coisas 
que não são conceitos e não estão organizados hierarquicamente. 
 

Como Construir um Mapa Conceitual 
 

1. Identifique os conceitos-chave do conteúdo que vai mapear e coloque-os em 
uma lista. Limite entre 6 e 10 o número de conceitos. 
 
2. Ordene os conceitos, colocando o(s) mais geral(is), mais inclusivo(s), no topo 
do mapa e, gradualmente, vá agregando os demais até completar o diagrama de 
acordo com o princípio da diferenciação progressiva. Algumas vezes é difícil 
identificar os conceitos mais gerais, mais inclusivos; neste caso é útil analisar o 
contexto no qual os conceitos estão sendo considerados ou ter uma ideia da 
situação em que tais conceitos devem ser ordenados. 
 
3. Conecte os conceitos com linhas e rotule essas linhas com uma ou mais 
palavras-chave que explicitem a relação entre os conceitos. Os conceitos e as 
palavras-chave devem sugerir uma proposição que expresse significado da 
relação. 
 
4. Setas podem ser usadas quando se quer dar um sentido a uma relação. No 
entanto, o uso de muitas setas acaba por transformar o mapa conceitual em um 
diagrama de fluxo. 
 
5. Evite palavras que apenas indiquem relações triviais entre os conceitos. 
Busque relações horizontais e cruzadas. 
 
6. Exemplos podem ser agregados ao mapa, embaixo dos conceitos 
correspondentes. Em geral, os exemplos ficam na parte inferior do mapa. 
 
7. Geralmente, o primeiro intento de mapa tem simetria pobre e alguns conceitos 
ou grupos de conceitos acabam mal situados em relação aos outros que estão 
mais relacionados. Nesse caso, é útil reconstruir o mapa. 
 
8. Não há um único modo de traçar mapa conceitual. Ë um instrumento dinâmico, 
refletindo a compreensão de quem o faz no momento em que o faz. 
 
Texto de retirado do livro de Marco Antônio Moreira, de acordo com a referência 
bibliográfica: Moreira, Marco Antonio. Mapas Conceituais e Aprendizagem 
Significativa. São Paulo, 2010. Ed. Centauro, páginas 11, 30 e 31. 
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Anexo 2: Transcrição do vídeo: Does Water Swirl the Other Way in 

the Southern Hemisphere? 

 

A água gira em outro sentido no hemisfério sul? 

 

Derek: Dois anos atrás, meu amigo Dustin e eu queríamos responder 

definitivamente à pergunta: a água realmente gira na direção oposta pelo ralo no 

outro hemisfério? Na época, eu estava morando em Sydney na Austrália e Dustin 

estava morando em Huntsville no Alabama. Essas coordenadas estavam sobre 

a mesma latitude, mas de lados opostos da linha do Equador. Então criamos 

dois vídeos que foram feitos para serem assistidos simultaneamente. Assista-os 

agora. Os Simpson fizeram um episódio inteiro baseado em descarga de vaso 

sanitário girando na direção oposta na Austrália. Outros programas 

supostamente demonstraram esse efeito. 

Destin: Eu vi documentários que parecia identificar que o hemisfério que você 

está determina qual direção a água irá girar. Mas eu vi outro que mostra um 

grupo de pessoas que parecem bem confiantes de que não importa onde você 

está, a água irá girar na direção que ela quiser. 

Derek: Então, isso é um efeito real ou não? 

Hank: A aplicação desse princípio para drenar a água nos dois hemisférios da 

Terra é besteira. 

Destin: Mas se você resolver olhar para tentar descobrir qual a direção que a 

água gira na privada... 

Derek: Você encontrará resultados inconsistentes.  

Destin: Aqui no Alabama eu notei que algumas vezes a água gira no sentido 

anti-horário, e às vezes no sentido horário. 

Derek: Essa pia às vezes drena a água em uma direção e às vezes na direção 

contrária. 

Destin: A maioria dos vasos sanitários possui pequenos jatos e são eles que 

determinam a direção em que a água gira, e não o hemisfério que você está.  

Derek: Em qualquer recipiente de água, sempre terá alguma rotação: a água 

não está perfeitamente parada. E é isso que determina a direção. 
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Destin: Então é um mito: atravessar o equador não significa que a água do vaso 

sanitário irá girar em um sentido e não no outro. Mas se nós fizermos um 

experimento controlado? 

Derek: E se nós pudéssemos eliminar todo o movimento da água?  

Destin: Esta é uma piscina infantil de um metro e meio. 

Derek: Eu tenho aqui uma piscina infantil de um metro e meio.  

Destin: Ao invés de encher a piscina com vorticidade. Eu vou inche-la no sentido 

contrário: sentido horário. 

Derek: Eu estou enchendo a piscina no sentido anti-horário para ter certeza de 

que qualquer movimento no sentido horário que nós vemos não está ligado a 

maneira que eu enchi a piscina. 

Destin: Vamos esperar um dia para a água se acomodar. Para que saibamos 

que a água está completamente parada. 

Derek: Eu deixei a água parada por 24 horas. E parece que ela está 

completamente parada.  

Destin: Eu não retirar o tampão do centro, se não isso irá determinar qual direção 

a água vai girar. Eu vou usar essa válvula para liberar a água. 

Derek: Eu realmente quero que isso funcione. Deseje-me sorte Destin. 

Destin: Boa sorte, Derek. 

Derek: Estou prestes a abrir a tampa. 

Destin: Abrindo a válvula em 3, 2, 1. A água deve estar saindo. 

Derek: E a piscina está drenando. Mas não dá para ver nenhum movimento da 

água ainda.  

Destin: A água está saindo por alguns minutos e eu não vi nada até agora. Então 

nós vamos colocar corante líquido. 

Derek: Para nos ajudar a ver qual direção a água está girando, eu colocarei 

corante líquido nas quatro direções cardeais ao redor da piscina.  

Destin: Deem uma olhada, é como se fosse um tornado. Nós temos uma rotação 

no sentido anti-horário. Nós enchemos a piscina no sentido horário, e agora ela 

está girando no sentido anti-horário. 

Derek: Você claramente consegue ver que a água está girando no sentido 

horário. E isso faz sentido porque é assim que ela deveria girar no hemisfério sul 

devido à rotação da Terra. 
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Destin: Nós temos uma piscina infantil na minha garagem, e a Terra está girando 

e a água está girando no sentido anti-horário porque eu estou no hemisfério 

norte. É real. 

Derek: Mas você pode ver o que tivemos que fazer para ver esse efeito. Você 

não verá no vaso sanitário, na banheira ou na pia, porque há outras fontes de 

ímpeto que elimina totalmente esse efeito.  

Destin: E nós só provamos isso porque nós eliminamos as variáveis. A forca 

inercial de Coriolis é real.  

Derek: Para entender como funciona, imagine uma piscina com uma borda 

tocando o polo Sul.   

Destin: Pense numa piscina perto do polo norte. 

Derek: A piscina é estacionária em relação à Terra, mas todo dia ela faz uma 

completa rotação.  

Destin: A Terra está girando em seu eixo, então a piscina gira em torno do polo 

uma vez por dia. 

Derek: Agora você pode ver o lado da piscina mais distante do polo viaja muito 

mais longe a cada dia que o lado direito ao lado do polo.  

Destin: A piscina inteira está se movendo, mas a parte que está mais próxima 

do Equador tem mais ímpeto, e a parte que está mais próxima do polo tem 

menos.  

Derek: Então o lado externo da piscina se move mais rápido para o leste e 

quando se aproxima do polo a velocidade diminui para zero. 

Destin: Pensa nessas velocidades em relação ao dreno no meio da piscina. 

Derek: Agora, imagine que drenamos a piscina.  

Destin: Quando nós tiramos a tampa ou abrimos a válvula, toda a água começa 

e se mover para o meio.  

Derek: A água do outro lado está se movendo muito rápido em relação ao ralo, 

e assim vai para frente, enquanto que a água perto do polo está indo muito 

devagar, e por isso ela vai para trás. 

Destin: O lado mais próximo do Equador vai mais rápido, então ela ultrapassa o 

ralo, mas a água mais próxima do polo vai mais devagar, então ela fica para trás. 

Então quando a água se aproxima do ralo, ela gira no sentido anti-horário. 

Destin: Esta é a razão do por que os furacões giram no sentido anti-horário no 

hemisfério norte.  
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Derek: E essa é a razão do por que ciclones giram no sentido horário no 

hemisfério sul.  

Destin: O centro do furacão tem menor pressão, assim como um ralo de uma 

piscina, então o furacão gira como a nossa piscina.  

Derek: O ar de maior pressão entra no olho da tempestade, e assim como na 

nossa piscina, os redemoinhos são ditados pelo hemisfério. 

E essa é a verdade sobre redemoinhos no vaso sanitário. 

 

Transcrição feita pela professora de inglês: Poliana Migliavaca 
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Apêndice A: Atividade 1 – Mapa mental – Referenciais: inerciais e não 
inerciais 

 
Elabore um mapa mental sobre referenciais expressando e relacionando 

os seus conhecimentos sobre o conteúdo teórico e procurando fazer relação 

com sua prática cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referenciais 

Inerciais Não inerciais 
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Apêndice B: Atividade 2 – Investigando a influência de referenciais no 
movimento 
 

Após assistir ao vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=mXaad0rsV38&feature=share > acesso em 

16/10/2017 <, responda aos seguintes questionamentos: 

 

1. No vídeo, observa-se um experimento feito com uma piscina no hemisfério 

Norte e outra no hemisfério Sul.  

 

Figura 1- Movimento da água em uma piscina com abertura no fundo 
Fonte: Recorte do vídeo 

 

a) Você percebeu, no vídeo, diferença no movimento da água no interior das 

piscinas? Exemplifique.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

b) Como você caracteriza essas variações no movimento da água na piscina?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mXaad0rsV38&feature=share%20%3eacesso
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2. No vídeo observa-se que o movimento das camadas de ar no hemisfério Norte 
se dá no sentido anti-horário e no hemisfério Sul no sentido horário.  
 

 

Figura 2 - Movimento das camadas de ar nos hemisférios 
Fonte: Recorte do vídeo  

 

a) Como você caracteriza essas variações no movimento das camadas de ar?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

b) Essas variações no movimento das camadas de ar estão relacionadas a qual 

grandeza física? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Apêndice C: Atividade 3 – Investigando a influência de referenciais 
no movimento de um corpo a partir de experimentos – I 
 

Após assistir aos vídeos, responda os questionamentos: 

Vídeo 1 - Referencial - Balde de Newton. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=NOBh6FZIJAI> Acesso em 01/04/2019. 

Vídeo 2 - Referencial - 1 pêndulo. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=XDFarBsARoQ> Acesso em 01/04/2019. 

Vídeo 3 - Referencial - 2 pêndulos. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=WrqspGaOpAc > Acesso em 01/04/2019. 

 

1. Em relação ao primeiro vídeo: Balde de Newton.  

a) O que você observa em relação à coluna de água colorida no recipiente? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  

b) Qual grandeza física você acredita estar provocando este movimento na 

coluna de água? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

c) Como você caracterizaria o que foi observado no vídeo?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NOBh6FZIJAI
https://www.youtube.com/watch?v=XDFarBsARoQ
https://www.youtube.com/watch?v=WrqspGaOpAc
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2. Em relação ao segundo e terceiro vídeos: Pêndulo (s). 

a) O que você observa em relação aos pêndulos?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

b) Qual grandeza física você acredita estar provocando este movimento dos 

pêndulos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

c) Como você caracterizaria o que foi observado nos vídeos?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

3. Esses vídeos foram produzidos a partir de experimentos, como você imagina 

ter sido montado o aparato experimental utilizado para originar os vídeos 1, 2 e 

3? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  
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Apêndice D: Atividade 4 – Investigando a influência de referenciais 
no movimento de um corpo a partir de experimentos - II 

 

Após assistir aos vídeos: 

 Movimento retilíneo com velocidade constante. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=qh4OLPqd_1E> Acesso em 

01/04/2019. 

 Movimento retilíneo com aceleração. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=_ZLVwt9CY0E> Acesso em 

01/04/2019. 

 

Responda aos seguintes questionamentos: 

Em relação ao primeiro vídeo: Carrinho em movimento retilíneo com velocidade 

constante.  

1. O que você observa em relação à queda da esfera? Por que a trajetória da 

queda tem este comportamento? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 

2. Se a esfera fosse solta pelo dispositivo a partir do repouso, qual seria a 

trajetória descrita pela mesma? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Como você classifica o carrinho em movimento retilíneo com velocidade 

constante: referencial inercial ou referencial não inercial. Justifique.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=qh4OLPqd_1E
https://www.youtube.com/watch?v=_ZLVwt9CY0E
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4. É possível estabelecer alguma relação da trajetória de queda da esfera a partir 

do repouso e no experimento com velocidade constante? Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

5. O que você observa em relação à queda da esfera? Por que a trajetória da 

queda tem este comportamento? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 

6. Como você classifica o carrinho em movimento retilíneo com aceleração: 

referencial inercial ou referencial não inercial. Justifique.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  

7. É possível compreender e explicar perfeitamente os fenômenos físicos 

relacionados ao movimento de um corpo, como por exemplo a trajetória de 

queda da esfera em referenciais não inerciais? Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Apêndice E: Atividade 5: Tirinha sobre estado inercial 
 

Com base nos exemplos de tirinhas abaixo, apresentados e discutidos em 

sala de aula, reproduza uma tirinha sobre estado inercial: escolha a tendência 

de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. 

 
Figura 3. Exemplo de tirinha sobre estado inercial - movimento 

Fonte: http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/inercia.htm 
>acesso em 27/07/2018. 

 

 
Figura 4. Exemplo de tirinha sobre estado inercial - repouso 

Fonte: http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/inercia.htm 
>acesso em 27/07/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/inercia.htm
http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/inercia.htm
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Apêndice F: Atividade 6.1 – Atividades experimentais sobre 

Segunda Lei de Newton 

 

Experimento 4: Segunda Lei de Newton 

 

Materiais: 

- 2 Carrinhos de brinquedo iguais (mesma massa) tipo caminhão; 

- Borracha (tipo elástica de amarrar dinheiro); 

- Barbante; 

- Saquinhos de areia de igual massa; 

- Cartolina com escala, com comprimento de 1 metro; 

 

Montagem experimental: 

- Cortar o elástico e amarrar 30 cm de barbante de cada lado; 

- Prender os carrinhos frente a frente nas extremidades dos barbantes; 

- Fixar a cartolina em uma superfície horizontal plana;  

 

Atividades: 

 

1. Afastar os carrinhos até a distância de 1 metro e soltá-los, marcando com lápis 

as posições onde eles se colidem. Repetir por 5 vezes e preencher a tabela 

abaixo: 

 

Tabela 3: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 - I 

 Carrinho 1 Carrinho 2 

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

Fonte: Autoria Própria 
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2. Adicionar aos carrinhos 1 e 2, um saquinho de areia. Afastá-los até a distância 

de 1 metro e soltá-los, marcando com um lápis a posição em que eles colidem. 

Repetir a atividade por 5 vezes e registrar na tabela abaixo: 

 

Tabela 4: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 - II 

 Carrinho 1 Carrinho 2 

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

Fonte: Autoria Própria 

3. Adicionar aos carrinhos 1 e 2, dois saquinhos de areia. Afastá-los até a 

distância de 1 metro e soltá-los, marcando com um lápis a posição em que eles 

colidem. Repetir a atividade por 5 vezes e registrar na tabela abaixo: 

 

Tabela 5: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 - III 

 Carrinho 1 Carrinho 2 

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

Fonte: Autoria Própria 

4. Em relação às tabelas 3, 4 e 5, o que se pode concluir a respeito das distâncias 

∆𝑆 percorridas pelos carrinhos 1 e 2? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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5. O que se pode concluir a respeito das acelerações a que ficam submetidos os 

carrinhos 1 e 2 nos experimentos feitos nas questões 1, 2 e 3? Têm valores 

iguais ou diferentes? Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. O que se pode concluir a respeito das forças que o elástico exerce sobre os 

carrinhos 1 e 2 nos experimentos feitos nas questões 1, 2 e 3? Têm valores 

iguais ou diferentes? Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7. Adicionar ao carrinho 1, um saquinho de areia e ao carrinho 2, dois saquinhos 

de areia. Afastá-los até a distância de 1 metro e soltá-los, marcando com um 

lápis a posição em que eles colidem. Repetir a atividade por 5 vezes e registrar 

na tabela abaixo: 

Tabela 6: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 - IV 

 Carrinho 1 Carrinho 2 

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

Fonte: Autoria Própria 

8. Adicionar ao carrinho 1, um saquinho de areia e ao carrinho 2, três saquinhos 

de areia. Afastá-los até a distância de 1 metro e soltá-los, marcando com um 

lápis a posição em que eles colidem. Repetir a atividade por 5 vezes e registrar 

na tabela abaixo: 

 

Tabela 7: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 - V 
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 Carrinho 1 Carrinho 2 

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

Fonte: Autoria Própria 

9. Em relação às tabelas 6 e 7, o que se pode concluir a respeito das distâncias 

∆𝑆 percorridas pelos carrinhos 1 e 2? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

10. O que se pode concluir a respeito das acelerações a que ficam submetidos 

os carrinhos 1 e 2 nos experimentos feitos nas questões 7 e 8? Têm valores 

iguais ou diferentes? Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

11. O que se pode concluir a respeito das forças que o elástico exerce sobre os 

carrinhos 1 e 2 nos experimentos feitos nas questões 7 e 8? Têm valores iguais 

ou diferentes? Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

12. Como se pode relacionar essa atividade prática à Segunda Lei de Newton? 

Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Apêndice G: Atividade 6.2 – Atividades experimentais sobre estado 

inercial 

 
Experimento 5: Estado Inercial 

 

Materiais: 

- Copo de vidro; 

- 8 moedas; 

- Folha sulfite; 

- Régua; 

 

Atividades:  

1. Em uma superfície horizontal plana coloque uma folha sulfite e sobre ela uma 

moeda. Puxe a folha para frente lentamente, de forma que a moeda acompanhe 

a folha, aumente a velocidade progressivamente e pare bruscamente. 

O que se pôde observar em relação ao movimento da moeda sobre a folha? 

Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Em um copo coloque a folha sulfite e nesta apoie uma moeda de forma que 

fique localizada no centro do mesmo. A seguir, puxe a folha bruscamente.  O 

que se pôde observar em relação ao movimento da moeda sobre a folha? 

Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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3. Em uma superfície plana apoie 8 moedas, uma sobre a outra de modo a 

empilhá-las. Com a parte mais fina de uma régua, bata na lateral da moeda 

inferior. Descreva o que ocorreu. Explique o porquê isso ocorre. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. A que se pode relacionar os fatos observados nos exercícios 1, 2 e 3? 

Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Apêndice H: Atividade 6.3 – Atividades experimentais sobre Leis de 

Newton 

 

Experimento 6: Terceira Lei de Newton: Ação e reação 

Materiais: 

- 1 Balão; 

- 1 Tubo de caneta vazia; 

- Barbante; 

- Carrinho de brinquedo pequeno; 

- Cola quente; 

Montagem experimental: 

Aquecer o tubo de caneta ao meio e dobrá-lo, de modo que forme noventa graus. 

Prender um dos balões em uma das extremidades do tubo de caneta e amarrar 

com o barbante. Feito isso, colar o tubo de caneta sobre o carrinho, com a ponta 

aberta do tubo voltada para a parte de trás do carrinho. 

 

Atividades: 

1. Encher o balão e soltar o carrinho em uma superfície plana horizontal. Relate 

o que você observa. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Pode-se justificar o movimento do carrinho com base nas forças de ação e 

reação da Terceira Lei de Newton? Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Se sua resposta para a pergunta 2 foi sim, qual é a força de ação e a de 

reação? E o que se pode dizer sobre o sentido e o módulo das mesmas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Apêndice I: Atividade 7: AVALIAÇÃO – Mapa conceitual – 

Referenciais: Inerciais e Não Inerciais 

 
Elabore um mapa conceitual com o tema: referenciais: inerciais e não 

inerciais, relacionando os seus conhecimentos prévios e os adquiridos durante 

a aplicação da sequência didática: Referenciais: estabelecendo o cenário 

apropriado para o ensino da dinâmica no ensino médio. 
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Apêndice J: Atividade 8 – Questionário de opinião 

Após ter participado das aulas de aplicação do produto educacional: 

Referenciais: estabelecendo o cenário apropriado para aplicação das leis de 

Newton no ensino da dinâmica, gostaria que respondesse este questionário que 

tem como objetivo a coleta de dados e análise da aplicação dos mesmos. 

Responda sinceramente as questões abaixo, pois assim estará contribuindo 

para a qualificação desse trabalho. 

 Não é preciso se identificar.  

MUITO OBRIGADA. 

 

1. Quais foram os pontos positivos apresentados na sequência didática: 

Referenciais: estabelecendo o cenário apropriado para aplicação das leis de 

Newton no ensino da dinâmica? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Quais foram os pontos negativos apresentados na sequência didática: 

Referenciais: estabelecendo o cenário apropriado para aplicação das leis de 

Newton no ensino da dinâmica? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. De qual atividade você mais gostou? Por quê? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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4. De qual atividade você menos gostou? Por quê? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5. Você considera que atividades experimentais realizadas na sequência didática 

facilitaram uma aprendizagem significativa do conteúdo abordado? Explique. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

6. Você considera que foi possível compreender o conteúdo teórico e relacionar 

o mesmo a situações práticas do cotidiano? Exemplifique. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

7. Sugestões: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE FÍSICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE FÍSICA 

CAMPUS MEDIANEIRA 

 

 

 

 

MATERIAL DE APOIO AO PROFESSOR: PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAIS: ESTABELECENDO O CENÁRIO APROPRIADO PARA O 

ENSINO DA DINÂMICA NO ENSINO MÉDIO 

 

 

 

 

 

 

CAROLINE OHLWEILER PICCIN 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIANEIRA 
2019 



 

 
 

 

 
 

 

 
  

 
 
 
 

REFERENCIAIS: ESTABELECENDO O CENÁRIO APROPRIADO PARA O 
ENSINO DA DINÂMICA NO ENSINO MÉDIO 

 
 
 
 
 
 

Caroline Ohlweiler Piccin 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Orientador:  Prof. Dr. Fabrício Tronco Dalmolin 
                                             Coorientador: Prof. Dr. Leandro Herculano da Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIANEIRA 
Fevereiro/2019 



Lista de Figuras 
Figura 1: Fixação do motor no disco de mdf......................................................110  

Figura 2: Fixação do disco de mdf na luva de cano pvc.....................................110 

Figura 3: Montagem do circuito elétrico............................................................111 

Figura 4: Base da plataforma giratória concluída..............................................111 

Figura 5: Plataforma giratória com régua de alumínio, suporte de celular e 

contrapeso.......................................................................................................112 

Figura 6: Lâmina de galvanizado fixada na régua de alumínio..........................113 

Figura 7: Papel cartão fixado na lâmina de galvanizado...................................113 

Figura 8: Plataforma giratória com anteparo concluída....................................114 

Figura 9: Cuba de acrílico.................................................................................115 

Figura 10: Experimento 1: Balde de Newton em plataforma giratória 

concluído..........................................................................................................115 

Figura 11: Montagem do suporte com dois pêndulos........................................116 

Figura 12: Experimento 2: Pêndulo em plataforma giratória concluído.............117 

Figura 13: Montagem dos eixos do carrinho.....................................................119 

Figura 14: Montagem da base do carrinho........................................................119 

Figura 15: Base do carrinho concluída.............................................................120 

Figura 16: Sistema para filmagem e sistema mecânico para soltar a esfera.....121 

Figura 17: Montagem do carrinho com sistema para filmagem e sistema 

mecânico para soltar a esfera concluída..........................................................121 

Figura 18: Sistema Elétrico...............................................................................122  

Figura 19: Montagem de uma extremidade do trilho.........................................123 

Figura 20: Amortecedor de impacto..................................................................124 

Figura 21: Sistema elétrico e amortecedor de impacto concluídos...................124 

Figura 22: Experimento 3: Carrinho em movimento retilíneo concluído............125 

Figura 23: Efeito observado na superfície da água colorida..............................127 

Figura 24: Efeito observado com um pêndulo...................................................128 

Figura 25: Efeito observado com dois pêndulos...............................................128 

Figura 26: Queda da esfera com o carrinho em velocidade constante............129 

Figura 27: Queda da esfera com o carrinho com movimento acelerado..........129 

Figura 28: Movimento da água em uma piscina com abertura no fundo............133 

Figura 29: Movimento das camadas de ar nos hemisférios..............................134  

Figura 30: Exemplo de tirinha sobre estado inercial – movimento....................139 



Figura 31: Exemplo de tirinha sobre estado inercial – repouso.........................139 

 

Lista de Tabelas 

Tabela 1: Custos dos materiais utilizados para construção do experimento 1 e do 

experimento 2..................................................................................................130  

Tabela 2: Custos dos materiais utilizados para construção do experimento 

3.......................................................................................................................131 

Tabela 3: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 – I....................................................140 

Tabela 4: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 – II...................................................141 

Tabela 5: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 – III..................................................141 

Tabela 6: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 – IV..................................................142 

Tabela 7: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 – V...................................................142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sumário 

Lista de figuras.................................................................................................103 

Lista de tabelas................................................................................................104 

1. O produto educacional.................................................................................106 

2. Confecção dos experimentos.......................................................................108 

     2.1 Plataforma giratória...............................................................................108 

     2.2 Experimento 1: Balde de Newton em plataforma giratória.....................114      

     2.3 Experimento 2: Pêndulo em plataforma giratória...................................115 

2.4 Experimento 3: Carrinho em movimento retilíneo..................................117 

3. Funcionamento dos experimentos................................................................126 

4. Custos para a construção dos experimentos................................................130 

5. Sequência didática.......................................................................................132 

6. Referências Bibliográficas............................................................................145 

Anexo 1: Texto sobre mapas mentais e mapas conceituais............................148 

Anexo 2: Transcrição do vídeo: Does Water Swirl the Other Way in the Southern 

Hemisphere?....................................................................................................149 

Apêndice A: Atividade 1 – Mapa mental – Referenciais: inerciais e não 

inerciais............................................................................................................153 

Apêndice B: Atividade 2 – Investigando a influência de referenciais no 

movimento.......................................................................................................154 

Apêndice C: Atividade 3 – Investigando a influência de referenciais no movimento 

de um corpo a partir de experimentos – I..........................................................156 

Apêndice D: Atividade 4 – Investigando a influência de referenciais no movimento 

de um corpo a partir de experimentos – II.........................................................158 

Apêndice E: Atividade 5: Tirinha sobre estado inercial.....................................160 

Apêndice F: Atividade 6.1 – Atividades experimentais sobre Segunda Lei de 

Newton.............................................................................................................161 

Apêndice G: Atividade 6.2 – Atividades experimentais sobre estado inercial..165 

Apêndice H: Atividade 6.3 – Atividades experimentais sobre Leis de 

Newton.............................................................................................................167 

Apêndice I: Atividade 7: AVALIAÇÃO – Mapa conceitual – Referenciais: Inerciais 

e Não Inerciais..................................................................................................168 

Apêndice J: Atividade 8 – Questionário de opinião..........................................169 



1 O produto educacional 

Este produto educacional consiste em um estudo de Referenciais não 

inerciais e inerciais para averiguar se há influências no movimento dos corpos e 

assim estabelecer um cenário apropriado para a aplicação da dinâmica no 

ensino médio através do uso de atividades experimentais investigativas, a partir 

das quais foram produzidos vídeos para serem apresentados aos alunos em uma 

sequência didática, a fim de discutir os efeitos visualizados. Além disso, também 

é proposto o uso da tecnologia, “smartphone” e aplicativos, aplicada às 

atividades experimentais, reconhecendo-os como materiais potencialmente 

significativos. 

A escolha por desenvolver esse produto educacional justifica-se em: 

verificar que na literatura a influência dos referenciais acelerados não precede o 

estudo da dinâmica, porém no cotidiano são comuns efeitos não inerciais; 

constatar a existência de preconcepções associadas a falsas forças (força 

centrífuga, força de Coriolis) que levam a uma explicação alternativa (por vezes 

errônea) sobre alguns efeitos observados; reconhecer que atividades 

experimentais no ensino de Física facilitam a aprendizagem significativa dos 

conteúdos; propor o uso da tecnologia (“smartphone” e aplicativos) aplicada a 

atividades experimentais, reconhecendo-as como materiais potencialmente 

significativos; 

No que se refere aos objetivos do mesmo, procurou-se desenvolver um 

produto que possibilite ao aluno compreender a influência dos fenômenos 

dinâmicos no intuito de: 

 Definir o cenário apropriado, que use apenas de forças reais, para 

aplicação das leis de Newton no ensino médio, o qual são os sistemas de 

referência inerciais. 

 Utilizar o “smartphone” de modo a possibilitar ao aluno observar 

fenômenos em referenciais acelerados, ao invés de realizar experimentos 

mentais. 

 Tentar eliminar concepções alternativas, aquelas que não sejam 

em termos de forças reais. 

 Contribuir para uma aprendizagem significativa do conteúdo 

abordado. 



 Apresentar baixo custo, uso simplificado, atrativo e intrigante para 

os alunos. 

 Possibilitar que o experimento seja construído e replicado sem a 

necessidade de conhecimentos avançados, auxiliando o docente no ensino da 

dinâmica. 

Nesse produto educacional, propõe-se a construção de um conjunto 

experimental composto por três experimentos:  

 Experimento 1: Balde de Newton em plataforma giratória. 

 Experimento 2: Pêndulo em plataforma giratória. 

 Experimento 3: Carrinho em movimento retilíneo. 

 A montagem do conjunto experimental será detalhada no capítulo 2 deste 

material, bem como a lista de materiais; o funcionamento dos experimentos no 

capítulo 3; a apresentação aproximada dos custos será apresentada no capítulo 

4; uma sugestão de sequência didática para aplicação do produto no capítulo 5; 

bem como seguido de outras sugestões para aplicação do produto, as 

referências bibliográficas e nos apêndices os roteiros das atividades. 

Por fim, acredita-se que esse produto educacional colabora para o 

processo de ensino e aprendizagem da Física, sua implementação é viável e 

contribui para a prática docente no ensino da dinâmica. A sequência didática 

aqui sugerida tem ênfase na Física conceitual, através principalmente da 

metodologia da experimentação, com caráter investigativo e com o uso de 

materiais simples, metodologia a qual possibilita aos alunos uma possível 

aprendizagem significativa, de forma ativa, raciocinando, compreendendo e 

elaborando o saber e os conceitos físicos, a partir de seus conhecimentos 

prévios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Confecção dos experimentos 

 

O conjunto experimental é composto por três experimentos:  

 Experimento 1: Balde de Newton em plataforma giratória. 

 Experimento 2: Pêndulo em plataforma giratória. 

 Experimento 3: Carrinho em movimento retilíneo. 

Para os experimentos 1 e 2 utiliza-se a mesma plataforma giratória. As 

instruções para a montagem experimental dos experimentos serão feitas nas 

seções: 2.1 Plataforma Giratória, 2.2 Balde de Newton em plataforma giratória, 

2.3 Carrinho em movimento retilíneo e 2.4 Carrinho em Movimento Retilíneo. 

 

2.1 Plataforma Giratória 

 

Materiais: 

Para a montagem do protótipo da plataforma giratória serão necessários 

os componentes eletrônicos e estruturais conforme a quantidade abaixo: 

 01 – Motor de máquina de lavar; 

O motor utilizado tem os seguintes dados nominais: 127 V, 60 Hz, 1/8 CV, 

369 W, 1450 rpm, 2,8 A, capacitor: 25µF/250VAC. 

 01 – Controlador de velocidade para ventilador – chave rotativa 

(200 W - 400 W); 

 01 – Luva de cano pvc – 250 mm (esgoto); 

 01 – Disco de mdf – 250 mm de diâmetro;  

 01 – Régua de alumínio; 

A régua utilizada tem as seguintes dimensões: 45 cm x 3,7 cm x 0,9 cm. 

 01 – Celular modelo “smartphone” (de preferência que o celular não 

mais esteja sendo utilizado); 

 01 – Suporte para celular multifuncional; 

 01 – Contrapeso (foram utilizadas porcas de diferentes tamanhos 

totalizando 200 g – massa do celular adicionado ao suporte); 

 01 - Adaptador pino macho; 

 1,5 m - Fio de energia 1,5 mm; 

 01 - Lâmina de galvanizado de 1,4 m x 5 cm; 



 03 – Folhas de papel cartão na cor branca;  

 01 – Rolo de fita isolante; 

 Parafusos diversos; 

 Fita adesiva 5 cm; 

 Cola quente; 

 Seringa descartável; 

 Corante; 

 

Materiais para a cuba de acrílico utilizada no experimento 1: Balde de 

Newton em plataforma giratória: 

Material acrílico de 5 mm de espessura, cortar as peças: 

 02 peças de 16 cm x 16 cm; 

 02 peças de 17 cm x 1,5 cm; 

 02 peças de 16 cm x 1,5 cm; 

 01 peça de 3 cm x 5,5 cm (suporte); 

 Cola para acrílico (clorofórmio); 

 

Materiais para os pêndulos utilizados no experimento 2: Pêndulo em 

plataforma giratória: 

 Parafuso em barra (6mm): cortar 2 barras de 19 cm e 2 barras de 

4,5 cm; 

 Lâmina de polietileno: 13 cm x 6 cm x 1 cm; 

 2 Lâminas de arco de serra de cortar ferro manual usadas 

(pêndulo); 

 12 porcas de parafusos de 6 mm; 

 

Junte também as seguintes ferramentas de trabalho: 

 Furadeira com diferentes tamanhos de brocas; 

 Esmerilhadeira; 

 Chaves de fenda; 

 Chaves Philips; 

 Arco de serra para cortar ferro manual; 

Montagem: 



Após reunir todos os materiais e ferramentas necessárias para a 

construção da plataforma giratória, proceda de acordo com os passos indicados 

abaixo:  

1) Fixar o motor no disco de mdf de 250 mm;  

O motor utilizado possuía 4 parafusos que foram reaproveitados para 

fazer a fixação do mesmo, porém foi necessário retirar um disco de 100 mm de 

diâmetro no centro do disco de 250 mm, como se pode observar na figura 1. 

 
Figura 1: Fixação do motor no disco de mdf  

Fonte: Autoria própria 

 

2) Fixar o disco de mdf com o motor na luva de cano pvc 250 mm com 3 

parafusos; 

 
Figura 2: Fixação do disco de mdf na luva de cano pvc 

Fonte: Autoria própria 

 

 3) Montagem do circuito elétrico: 

 Conectar ao fio de energia de 1,5 mm o adaptador pino macho; 



 Fazer um furo na luva de cano pvc para fixar a chave rotativa e um 

para a passagem do fio de energia; 

 Fazer a ligação do motor - fio de energia - chave rotativa 

(controlador de velocidade), isolando as ligações com fita isolante; 

 
Figura 3: Montagem do circuito elétrico 

Fonte: Autoria própria 

 

Para que o motor não fique com a fiação exposta na base superior pode 

ser feito um disco de papel cartão para ser fixado com cola quente, como pode 

ser observado na figura 4, que mostra a base da plataforma giratória concluída. 

Nessa imagem pode ser observada a chave rotativa instalada, bem como o fio 

da energia. 

 
Figura 4: Base da plataforma giratória concluída 

Fonte: Autoria própria 

 

4) Fixar a régua de alumínio; 



Para a fixação da régua de alumínio foi necessário um furo de 

aproximadamente 13 mm de diâmetro para encaixar no eixo do motor, e um furo 

lateral (parafuso de 3 mm) para fixá-la.   

E ainda, na régua é necessário que se façam alguns furos para uso 

posterior, como se pode observar na figura 5. São eles: 

 2 furos a 1,5 cm do centro, um à direita e outro à esquerda 

(parafusos de 3 mm); Serão usados para fixar a cuba de acrílico (experimento 1) 

e o pêndulo (experimento 2); 

 1 furo em cada uma das extremidades: para fixar o suporte de 

celular - a 6 cm da extremidade (parafuso de 6mm) e o contrapeso a 2 cm da 

extremidade oposta (parafuso de 3 mm), juntamente ao contrapeso será fixada 

a lâmina de galvanizado;  

 2 furos lado a lado na extremidade em que estará o suporte de 

celular a 2 cm da mesma (parafusos de 3 mm); serão usados para fixar a lâmina 

de galvanizado; 

Para o contrapeso foram utilizadas porcas de diferentes tamanhos, de 

modo que sua massa seja a mesma do celular utilizado adicionado do suporte, 

no caso deste experimento, 200 gramas. 

 
Figura 5: Plataforma giratória com régua de alumínio, suporte de celular e contrapeso 

Fonte: Autoria própria 

 

5) Para a execução dos vídeos será necessário que referenciais externos 

ao experimento não apareçam na filmagem, portanto para que esse efeito seja 

obtido: 

 Fixar a lâmina de galvanizado (dimensões 1,4 m x 5 cm), na régua 

de alumínio.  Na lâmina de galvanizado, devem ser feitos dois engates, e neles 



furos para prendê-la à régua de alumínio com parafusos, o que pode ser 

observado na figura 6. 

 
Figura 6: Lâmina de galvanizado fixada na régua de alumínio 

Fonte: Autoria própria 

 

 Cortar um círculo de papel cartão que servirá para cobrir a estrutura 

da plataforma giratória, conforme pode ser visualizado na figura 7. 

 
Figura 7: Papel cartão fixado na lâmina de galvanizado 

Fonte: Autoria própria 

 

 Montar o anteparo lateral: cortar a partir de duas folhas de papel 

cartão um retângulo com o comprimento total da folha e 35 cm de altura, juntar 

as duas partes. Após envolver toda a circunferência da lâmina de galvanizado, 



prender na parte interna da mesma utilizando a fita adesiva e fazer um recorte 

para o celular, conforme pode ser visualizado na figura 8. 

 
Figura 8: Plataforma giratória com anteparo concluída 

Fonte: Autoria própria 

 

2.2 Experimento 1: Balde de Newton em plataforma giratória. 

 

O experimento do Balde de Newton utiliza a base da plataforma giratória 

e uma cuba de acrílico acoplada sobre a régua de alumínio. Para a montagem 

da mesma, é necessário o corte das seguintes peças de material acrílico (5 mm 

de espessura): 

 02 peças de 16 cm x 16 cm; 

 02 peças de 17 cm x 1,5 cm; 

 02 peças de 16 cm x 1,5 cm; 

 01 peça de 3 cm x 5,5 cm (suporte); 

Fazer a montagem da cuba de acordo com a figura 9, utilizando a cola 

para acrílico (clorofórmio). 



 
Figura 9: Cuba de acrílico 

Fonte: Autoria própria 

 

Após executar a montagem da cuba acrílica, colocar água com corante 

utilizando uma seringa até aproximadamente um terço de sua altura e fixar a 

mesma na régua de alumínio. Assim, conforme observa-se na figura 10, o 

experimento está concluído para que sejam executadas as filmagens. 

 
Figura 10: Experimento 1: Balde de Newton em plataforma giratória concluído 

Fonte: Autoria própria 

 

2.3 Experimento 2: Pêndulo em plataforma giratória. 

 

O experimento do pêndulo também utiliza a base da plataforma giratória 

e uma base com um ou dois pêndulos fixados na régua de alumínio, para esse 

sistema é necessário: 



 Soldar uma das extremidades da barra de parafuso de 19 cm com 

uma extremidade da barra de 4,5 cm. Fazer isso para as duas barras. 

 Fazer, a partir das lâminas de arco de serra de cortar ferro, os 

pêndulos, utilizando a esmerilhadeira; após pintar da cor de sua preferência 

(optou-se por preto). 

 Furar a barra de polietileno (suporte para o pêndulo) e prender as 

barras de parafuso com porca e contra-porca acima e abaixo da barra, conforme 

pode ser observado na figura 11. 

 
Figura 11: Montagem do suporte com dois pêndulos 

Fonte: Autoria própria 

 

 Fixar a montagem observada na figura 11 na régua de alumínio da 

plataforma giratória, a mesma pode ser feita utilizando apenas um pêndulo, ou 

os dois pêndulos.  

Assim, o experimento está concluído para que sejam executadas as 

filmagens, conforme pode ser observado na figura 12. 



 
Figura 12: Experimento 2: Pêndulo em plataforma giratória concluído. 

Fonte: Autoria própria 

 

 2.4 Experimento 3: Carrinho em movimento retilíneo 

 

O experimento do carrinho em movimento retilíneo é constituído de um 

carrinho que se move sobre um trilho. Nesse carrinho foi feito um dispositivo 

mecânico que solta uma esfera em um determinado ponto da trajetória e 

acoplado a esse sistema um suporte para celular, o que oportuniza a filmagem 

da queda da mesma. Desta forma, tem-se a possibilidade de realizar um 

movimento retilíneo uniforme ou um movimento retilíneo acelerado. 

Para a montagem do protótipo do carrinho serão necessários os seguintes 

materiais: 

 04 - Roldanas de nylon com rolamento 3/4’’ (largura do U da peça 

– 20 mm); 

 01 - Chapa de mdf de 28 cm x 11 cm; 

 01 - Lâmina de alumínio de 60 cm x 2,5 cm x 3 mm; 

 01 - Lâmina de alumínio de 6 cm x 2,5 cm x 3 mm; 

 02 - Barras de parafuso 8mm de 26 cm cada; 

 16 - Porcas de 8 mm; 



 01 - Pedaço de 3 cm de cano pvc 20 mm; 

 01 - Suporte de celular (modelo usado em bastão de selfie); 

 06 - Braçadeiras de nylon (20 cm x 4 mm); 

 Parafusos diversos; 

 01 – Bolinha de gude (diâmetro que permita ser colocada no cano 

pvc 20 mm); 

 01 pedaço de 10 cm de arame galvanizado 3 mm; 

 

Materiais para o trilho e sistema elétrico: 

 11 m - Cano pvc 20 mm; 

 04 - Curvas de 90º (joelhos) para cano pvc 20 mm; 

 02 – T para cano pvc 20 mm; 

 08 – Emendas para cano pvc 20 mm;  

 01 - Chapa de mdf (8 cm x 10 cm); 

 01 – Chapa de galvanizado (30 cm x 30 cm); 

 01 – Motor de máquina de lavar (o motor utilizado tem os seguintes 

dados nominais: 127 V, 60 Hz, 1/8 CV, 1500 rpm, capacitor 20 µF/250 VAC, 

1,97A); 

 01 – Chave rotativa – controlador de velocidade de ventilador com 

chave liga e desliga (a chave utilizada serve para até 1 000 W); 

 06 m – Corda trançada poliéster 2 mm; 

 06 – Rebite de repuxo em alumínio 4 mm; 

 02 - Buchas multiuso (amortecedor de impacto); 

 04 m - Fio de Nylon; 

 Parafusos diversos; 

 02 – Parafusos tipo gancho pequeno; 

 Fita isolante; 

 01 - Adaptador pino macho; 

 1,5 m - Fio de energia 1,5 mm; 

 

E ainda, será feito uso das seguintes ferramentas de trabalho: 

 Furadeira com diferentes tamanhos de brocas; 

 Rebitador Manual; 



 Chaves de fenda; 

 Chaves Philips; 

 Alicate; 

 

Montagem do experimento: 

Após organizar todos os materiais e ferramentas necessárias para a 

construção do experimento do carrinho em movimento retilíneo, proceda de 

acordo com os passos: 

 

Montagem da base do carrinho: 

1) Montar os eixos do carrinho: com as duas barras de parafuso 8 mm de 

26 cm cada e as 4 roldanas, utilizando um sistema de porca e contraporca para 

dar o aperto necessário para fixar as roldanas, conforme figura 13. 

 
Figura 13: Montagem dos eixos do carrinho 

Fonte: Autoria própria 

 

2) Montar a base do carrinho: fixar os eixos do carrinho na chapa de mdf 

utilizando duas braçadeiras de nylon para cada um, conforme figura 14. 

 
Figura 14: Montagem da base do carrinho 

Fonte: Autoria própria 



3) Fixar um parafuso centralizado no mdf a 1 cm de uma das 

extremidades, observar figura 15. Esse parafuso será utilizado para fixar a corda 

trançada de poliéster de 2 mm, que estará enrolada na roldana do motor e puxará 

o carrinho. Assim a base do carrinho está concluída. 

 
Figura 15: Base do carrinho concluída 

Fonte: Autoria própria 

 

Montagem do sistema para filmagem e sistema mecânico para soltar a 

esfera: 

4) Fazer dois furos na lâmina de alumínio de 6 cm de comprimento, a 2 

cm de cada uma das extremidades. Fixar o suporte de celular em um dos furos, 

conforme figura 16. 

5) Dobrar a lâmina de alumínio de 60 cm de comprimento na metade do 

seu comprimento obtendo um ângulo de 90º, observar figura 16.  

6) Montar um sistema mecânico para soltar a esfera (bolinha de gude): 

Encurvar uma das pontas do pedaço de 10 cm do fio galvanizado, de modo que 

se obtenha uma agulha; furar o pedaço de 3 cm de cano pvc de modo que se 

possa passar essa agulha de fio galvanizado, observar figura 16. 

7) Fixar a lâmina de 6 cm com suporte de celular em uma das 

extremidades da lâmina do item 5 com um parafuso, e o sistema mecânico do 

item 6 na outra extremidade com 2 braçadeiras de nylon, veja na figura 16. 



 
Figura 16: Sistema para filmagem e sistema mecânico para soltar a esfera 

Fonte: Autoria própria 

 

8) Fixar a lâmina do item 5 de modo centralizado na estrutura já montada 

do carrinho do item 2 com dois parafusos, conforme figura 17. Desse modo, a 

montagem do carrinho com sistema para filmagem e sistema mecânico para 

soltar a esfera está concluída. 

 
Figura 17: Montagem do carrinho com sistema para filmagem e sistema mecânico para soltar a 

esfera concluída 
Fonte: Autoria própria 

 



Montagem do trilho e sistema elétrico: 

Sistema Elétrico: 

1) Fixar o motor na chapa de mdf com parafusos; 

2) Passar fita isolante nas extremidades da chapa de galvanizado; 

3) Fixar a chapa de mdf com motor do item 1 na chapa de galvanizado 

com 4 rebites;  

4) Conectar o fio de energia ao pino macho e ao motor; 

5) Conectar o circuito do item 4 à chave rotativa;  

A chave rotativa utilizada para esse experimento contém entrada para 

pino macho, o que tornou a ligação simples. 

6) Amarrar uma ponta dos 6 metros de corda trançada de poliéster de 2 

mm e enrolar na roldana do motor;  

Os itens 1 a 6 da montagem do sistema elétrico podem ser observados 

na figura 18. Convém ressaltar ainda que é importante fazer uma proteção para 

a fiação do motor. 

 
Figura 18: Sistema Elétrico  

Fonte: Autoria própria 

 

Trilho: 

7) Cortar as barras de cano pvc 20 mm: 

 10 pedaços de 1 metro cada; 

 02 pedaços de 18 cm cada; 



 02 pedaços de 15 cm cada; 

 02 pedaços de 8 cm cada 

 8) Montar o trilho: emendar os 10 pedaços de 1 m cada utilizando as 08 

emendas para cano pvc 20 mm, formando 2 barras de 5 metros cada; 

9) Juntar de um lado das extremidades as duas barras de 5 metros de 

cano pvc utilizando 2 curvas de 90º e um pedaço de 18 cm, conforme figura 19. 

Colocar no centro do cano de 18 cm um parafuso tipo gancho pequeno 

(servirá para prender a corda de poliéster 2 mm que movimentará o carrinho). 

 
Figura 19: Montagem de uma extremidade do trilho 

Fonte: Autoria própria 

 

10) Montar o amortecedor de impacto do carrinho: Juntar um pedaço de 

cano pvc de 8 cm a um T e na saída formando 90º em relação ao trilho que ficará 

no chão acoplar um pedaço de 15 cm de cano pvc. Repetir esse procedimento 

2 vezes, esta estrutura pode ser observada na figura 20. Prender as duas buchas 

multiuso nos pedaços de cano pvc de 15 cm com 2 braçadeiras de nylon; 

11) Colocar nas extremidades do pedaço de cano pvc de 18 cm as duas 

curvas restantes de 90º; colocar um parafuso tipo gancho centralizado no pedaço 

de 18 cm (servirá de guia para a corda de poliéster de 2mm) e prender os 4 

metros de fio de nylon em uma das extremidades, será utilizado para ativar o 

sistema mecânico para soltar a esfera, conforme figura 20. 

12) Ao sistema montado no item 11, juntar o sistema montado no item 10, 

de acordo com figura 20; 



 
Figura 20: Amortecedor de impacto 

Fonte: Autoria própria 

 

13) Rebitar o sistema resultante do item 12 na chapa de galvanizado, de 

modo a centralizar a roldana do motor com o trilho, de acordo com a figura 21. 

 
Figura 21: Sistema elétrico e amortecedor de impacto concluídos 

Fonte: Autoria própria 

 

14) Acoplar o sistema obtido no item 13 com o trilho montado no item 8, 

observar imagem 22; 

15) Amarrar a extremidade livre da corda de poliéster do item 6, no 

parafuso centralizado do carrinho. 



 
Figura 22: Experimento 3: Carrinho em movimento retilíneo concluído 

Fonte: Autoria própria 

 

Desta forma, o experimento está concluído para que sejam executadas 

as filmagens.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Funcionamento dos Experimentos 

Tendo sido feita a construção dos experimentos, pôde-se executar as 

filmagens para análise dos efeitos na água colorida, no movimento de um ou de 

dois pêndulos em movimento acelerado na plataforma giratória e também no 

movimento de queda da esfera (bolinha de gude) em movimento retilíneo 

uniforme e em movimento retilíneo acelerado.  

Uma observação importante em relação à filmagem nos experimentos 1 

e 2, as quais utilizam a plataforma giratória é de que, ao prender o celular no 

suporte, se passe uma fita adesiva ao redor do mesmo, para evitar que seja 

arremessado durante a execução do mesmo e quanto ao experimento 3, é 

importante ressaltar que a filmagem deve ser feita utilizando câmera lenta, para 

que o efeito possa ser melhor visualizado. 

A seguir será detalhado o funcionamento de cada experimento: 

 

Experimento 1: Balde de Newton em plataforma giratória 

 

O objetivo é observar o que acontece com o movimento da água colorida 

na cuba acrílica a partir da análise no referencial acelerado (plataforma giratória). 

Para tal, é necessário que se tenha repouso do celular em relação à cuba, e isso 

é obtido ao colocá-lo no suporte; e também que se tenha a sensação de repouso 

reproduzida no vídeo, portanto a filmagem deve ser feita em ambiente 

escurecido, apenas com o flash do celular, e que os referenciais externos não 

apareçam na filmagem, conforme se pode observar na figura 8. 

Feito isso, ativar a câmera do celular com flash e ligar o experimento na 

rede elétrica, no caso 127 V, aumentando a velocidade até formar uma 

concavidade na superfície da água, e então gradativamente diminuí-la. O efeito 

obtido pode ser observado na figura 23. 



 
Figura 23: Efeito observado na superfície da água colorida 

Fonte: Autoria própria 

 

Na sequência didática, os alunos assistirão aos vídeos e farão discussões 

em grupos sobre o que foi observado, a qual grandeza física relacionam este 

efeito provocado na superfície da água e sobre como o caracterizam, e ainda 

sobre como imaginam ter sido construído o experimento que deu origem ao 

vídeo, isso sem terem visto o experimento.  

 

Experimento 2: Pêndulo em plataforma giratória. 

 

Neste experimento, pretende-se analisar o que acontece com o 

movimento de um pêndulo e de dois pêndulos, que será feito no referencial 

acelerado (plataforma giratória), assim como no experimento 1. Para isso, é 

fundamental que o celular esteja em repouso em relação ao pêndulo, o que é 

obtido ao colocá-lo no suporte; e também que a sensação de repouso seja 

reproduzida no vídeo, portanto a filmagem também deve ser feita em ambiente 

escurecido, apenas com o flash do celular, e que os referenciais externos não 

apareçam na filmagem, conforme observado na figura 8. 

Feito isso, ativar a câmera do celular com flash e ligar o experimento na 

rede elétrica, 127 V, com um pêndulo no suporte, aumentando a velocidade até 

o pêndulo ser inclinado para fora da plataforma giratória até uma certa altura, e 

então gradativamente diminuir a mesma, reproduzir esse procedimento para dois 

pêndulos no suporte. O efeito obtido pode ser observado nas figuras 24 e 25. 



 
Figura 24: Efeito observado com um pêndulo 

Fonte: Autoria própria 

 

 
Figura 25: Efeito observado com dois pêndulos 

Fonte: Autoria própria 

 

Assim como no experimento 1, na sequência didática, os alunos assistirão 

aos vídeos e farão discussões em grupos sobre o que foi observado no 

movimento do (s) pêndulo (s), a qual grandeza física relacionam o efeito 

visualizado e sobre como caracterizá-lo, e ainda sobre como imaginam ter sido 

construído o experimento que deu origem aos vídeos, isso sem ter visto o 

experimento. Depois de realizadas as discussões em grupos e com a sala, os 

experimentos serão mostrados aos alunos e será concedido um momento para 

que explorem os mesmos. 

 

Experimento 3: Carrinho em movimento retilíneo. 

 

A partir da montagem experimental da figura 22, executar a filmagem em 

câmera lenta da queda da esfera em duas situações: carrinho com velocidade 

constante e carrinho com movimento acelerado.  

A análise proposta para este experimento na sequência didática é de 

inicialmente mostrar as fotos da montagem experimental e um vídeo externo 



explicando o funcionamento nas duas situações filmadas, e então passar os 

vídeos produzidos a partir do mesmo, propondo discussão em grupos no intuito 

de investigar o que eles observaram na trajetória do movimento de queda da 

esfera, como é possível observar nas figuras 26 e 27, relacionando o efeito 

visualizado ao referencial em que se encontra em cada situação e ainda 

diferenciar referenciais inerciais e não inerciais. 

 
Figura 26: Queda da esfera com o carrinho em velocidade constante 

Fonte: Autoria própria 

 

 
Figura 27: Queda da esfera com o carrinho com movimento acelerado 

Fonte: Autoria própria 

 

 

 



4 Custos para construção dos experimentos 

Durante a construção dos experimentos, as escolhas dos componentes 

que seriam utilizados foram baseadas na qualidade do experimento, facilidade 

de aquisição e construção e ainda no custo, sempre se procurou por materiais 

alternativos para que o mesmo pudesse ser reduzido. E ainda convém ressaltar 

que muitos dos materiais foram conseguidos como doação.  

Acredita-se que esses experimentos possam ser construídos por qualquer 

professor, fazendo uso de conhecimentos básicos de eletricidade e mecânica. 

Abaixo é apresentada uma descrição dos custos para a construção dos 

experimentos: 

 

Tabela 1: Custos dos materiais utilizados para construção do 

experimento 1 e do experimento 2 

Materiais R$ 

Motor máq. de lavar (novo) 80,00 

Luva para cano pvc 250mm 35,00 

Suporte para celular 15,00 

Disco de mdf 15,00 

Controlador de velocidade 15,00 

Recipiente para água colorida – cuba em 
acrílico 

35,00 

Parafusos 5,00 

Papel cartão (4 folhas) 6,00 

Régua e lâminas de alumínio (ferro velho) 15,00 

Pêndulo (feito com serras de ferro usadas + 
spray pintura) 

5,00 

Total 226,00 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

 

 

 



Tabela 2: Custos dos materiais utilizados para construção do 

experimento 3 

Materiais R$ 

Canos pvc 20 mm, curvas e T 37,00 

Roldanas (rodas) 50,00 

Motor máquina de lavar 80,00 

Controlador de velocidade 30,00 

Mdf - 

Chapa metálica galvanizada - 

Bastão de self (suporte de celular) 30,00 

Bola de gude, fio, buchas (absorver impacto) - 

Total 227,00 

Fonte: Autoria Própria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Sequência didática 

 

Referenciais: estabelecendo o cenário apropriado para aplicação 

das leis de Newton no ensino da dinâmica 

 

Aula 1: Investigação dos conhecimentos prévios sobre Referenciais: 

inerciais e não inerciais 

 

Objetivo: Analisar os conhecimentos prévios dos alunos em relação a 

referenciais.  

 

Atividade 1: Construção de um mapa mental - Referenciais: inerciais 

e não inerciais 

Nesta atividade, será exposto aos alunos o conceito de mapa mental e 

mapa conceitual, baseado em Marco Antônio Moreira (2010). Se o professor não 

trabalha com esse tipo de atividade, sugere-se trabalhar um texto explicativo 

sobre mapas mentais e conceituais, conforme o anexo 1. 

Feito isso, os alunos serão motivados a elaborar um mapa mental com o 

tema Referenciais: inerciais e não inerciais, conforme apêndice A.  

                                              Referencial 

 

Inercial                     Não Inercial 

Na elaboração de um mapa mental, o aluno tem liberdade para relacionar 

os seus conhecimentos prévios sobre o conteúdo teórico e fazer relação com 

sua prática cotidiana, bem como com outros ramos da Física e suas 

representações sociais. Os mapas mentais serão entregues à professora e, no 

final da aplicação da sequência didática, serão analisados novamente. 

 

Aula 2: Influência de referenciais acelerados sobre o movimento dos 

corpos em situações práticas 

 



Objetivo: Averiguar e observar a influência de um referencial não inercial 

no movimento de um corpo em situações práticas. 

 

Atividade 2: Investigando a influência de referenciais no movimento 

Nesta aula, será proposto que os alunos assistam a um vídeo sem áudio, 

o qual discute o movimento da água na privada, em uma pia, na qual é realizada 

uma experiência com duas piscinas abertas no fundo, em uma situação bem 

controlada, em que a água é submetida ao repouso durante vinte e quatro horas, 

tempo suficiente para que a mesma se acomode na piscina, e então as piscinas 

são abertas no fundo e um corante líquido de várias cores é colocado na mesma. 

Observa-se a formação de um vórtice, no hemisfério Norte no sentido anti-

horário e no hemisfério Sul no sentido horário. E ainda no final do vídeo, é 

analisado o movimento das camadas de ar nos dois hemisférios. 

O vídeo está disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=mXaad0rsV38&feature=share> acesso em 

16/10/2017, o mesmo encontra-se em inglês, portanto no anexo 2, consta uma 

transcrição para o português. 

Assim, tendo assistido ao vídeo, os alunos deverão responder, em duplas, 

aos seguintes questionamentos, que estão disponíveis no apêndice B: 

1. No vídeo, observa-se um experimento feito com uma piscina no 

hemisfério Norte e outra no hemisfério Sul.  

 
Figura 28: Movimento da água em uma piscina com abertura no fundo 

Fonte: Recorte do vídeo 

 

a) Você percebeu no vídeo diferença no movimento da água no interior 

das piscinas? Exemplifique.  

b) Como você caracteriza essas variações no movimento da água na 

piscina?  

 



2. No vídeo, observa-se que o movimento das camadas de ar no 

hemisfério Norte se dá no sentido anti-horário e no hemisfério Sul no sentido 

horário.  

     
Figura 29: Movimento das camadas de ar nos hemisférios  

Fonte: Recorte do vídeo 

a) Como você caracteriza essas variações no movimento das camadas 

de ar?  

b) Estas variações no movimento das camadas de ar estão relacionadas 

a qual grandeza física? 

Após, será feita uma discussão em grande grupo sobre a atividade 

realizada, destacando as observações feitas pelos alunos sobre os efeitos 

observados no vídeo decorrentes do movimento de rotação da Terra e para 

encerrar esta aula, os alunos assistirão novamente ao vídeo. 

 

Aulas 3 e 4: Análise de vídeos produzidos a partir dos experimentos 

1 e 2: referenciais não inerciais e observação dos experimentos 

 

Objetivo: Observar e investigar a influência de um referencial não inercial 

no movimento de um corpo (água e pêndulo). 

 

Atividade 3: Investigando a influência de referenciais no movimento 

de um corpo a partir de experimentos- I 

Nesta aula, será feita uma investigação da influência dos referenciais no 

movimento de um corpo, para isso será proposto que os alunos assistam a três 

vídeos do objeto deste produto educacional feito a partir dos experimentos 1 e 

2, os mesmos em referenciais não inerciais, em que o celular utilizado para a 

filmar permanece em repouso em relação à cuba com água e ao (s) pêndulo (s):  

Primeiro vídeo: Esfera solta com carrinho em movimento retilíneo com 

velocidade constante. 

Vídeo disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=qh4OLPqd_1E> acesso em 01/04/2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=qh4OLPqd_1E


Segundo vídeo: Esfera solta com carrinho em movimento retilíneo com 

aceleração. 

Vídeo disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=_ZLVwt9CY0E> acesso em 01/04/2019. 

- Terceiro vídeo: Experimento 2: Dois Pêndulos;  

Vídeo disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=WrqspGaOpAc> acesso em 01/04/2019. 

Feito isso serão propostas para discussão algumas questões, em grupos 

de 4 alunos: 

Em relação ao primeiro vídeo: Carrinho em movimento retilíneo com 

velocidade constante.  

Tendo assistido aos vídeos, em grupos de 4 alunos, deverão responder 

aos seguintes questionamentos, que deverão ser entregues à professora ao final 

da aula:  

1. Em relação ao primeiro vídeo: Balde de Newton.  

a) O que você observa em relação à coluna de água colorida no 

recipiente? 

b) Qual grandeza física você acredita estar provocando este movimento 

na coluna de água? 

c) Como você caracterizaria o observado no vídeo?  

2. Em relação ao segundo e terceiro vídeos: Pêndulo (s). 

a) O que você observa em relação aos pêndulos?  

b) Qual grandeza física você acredita estar provocando este movimento 

dos pêndulos? 

c) Como você caracterizaria o observado nos vídeos?  

3. Esses vídeos foram produzidos a partir de experimentos, como você 

imagina ter sido montado o aparato experimental utilizado para originar os vídeos 

1, 2 e 3? 

Após responderem aos questionamentos em grupos, que deverão ser 

entregues à professora, será feita a discussão das respostas com a turma toda 

e, concluída esta etapa, os experimentos serão apresentados para a turma e 

será disponibilizado um tempo para que os alunos possam explorá-lo e 

executarem filmagens com o seu celular, sendo feita mais uma análise oral. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZLVwt9CY0E
https://www.youtube.com/watch?v=WrqspGaOpAc


Aulas 5 e 6: Referenciais inerciais e não inerciais em movimento 

retilíneo 

 

Objetivo: Observar, investigar e diferenciar o movimento de uma esfera 

em um referencial inercial e em um referencial não inercial, ambos para um 

movimento retilíneo. 

 

Atividade 4: Investigando a influência de referenciais no movimento 

de um corpo a partir de experimentos - II 

Nesta aula, será trabalhada a segunda parte do objeto deste produto 

educacional: o experimento 3, em que um carrinho em movimento retilíneo 

uniforme e em movimento retilíneo acelerado, no qual tem-se um dispositivo 

mecânico que solta uma esfera durante ambos os movimentos: com velocidade 

constante e com velocidade variável, assim tem-se dois comportamentos 

diferentes para a trajetória da queda da mesma. 

A análise proposta para este experimento é de inicialmente mostrar fotos 

e um vídeo externo explicando seu funcionamento, e então passar os vídeos 

produzidos a partir do mesmo, em que o celular utilizado para a filmar permanece 

em repouso em relação ao carrinho, com o intuito de que observem a trajetória 

da esfera, relacionando a trajetória da queda com o referencial em que se 

encontra.  

Primeiro vídeo: Esfera solta com carrinho em movimento retilíneo com 

velocidade constante. 

Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=qh4OLPqd_1E 

> acesso em 01/04/2019. 

Segundo vídeo: Esfera solta com carrinho em movimento retilíneo com 

aceleração. 

Vídeo disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=_ZLVwt9CY0E> acesso em 01/04/2019. 

Feito isso serão propostas para discussão algumas questões, apêndice 

D, em grupos de 4 alunos: 

Em relação ao primeiro vídeo: Carrinho em movimento retilíneo com 

velocidade constante.  

https://www.youtube.com/watch?v=qh4OLPqd_1E
https://www.youtube.com/watch?v=_ZLVwt9CY0E


1. O que você observa em relação à queda da bolinha? Por que a trajetória 

da queda tem este comportamento? 

2. Se a esfera fosse solta pelo dispositivo a partir do repouso, qual seria 

a trajetória descrita pela mesma? 

3. Como você classifica o carrinho em movimento retilíneo com velocidade 

constante: referencial inercial ou referencial não inercial.  

4. É possível estabelecer alguma relação da trajetória de queda da esfera 

a partir do repouso e no experimento com velocidade constante? Explique. 

Em relação ao segundo vídeo: Movimento retilíneo com aceleração. 

5. O que você observa em relação à queda da esfera? Por que a trajetória 

da queda tem este comportamento? 

6. Como você classifica o carrinho em movimento retilíneo com 

movimento acelerado: referencial inercial ou referencial não inercial?  

7. É possível compreender e explicar perfeitamente os fenômenos físicos 

relacionados ao movimento de um corpo, como por exemplo a trajetória de 

queda da esfera em referenciais não inerciais? Explique. 

Tendo respondido aos questionários, os mesmos deverão ser entregues 

à professora e serão discutidas as respostas obtidas com a turma toda. Feito 

isso o experimento será mostrado aos mesmos, concedendo um tempo para que 

os alunos possam explorá-lo, produzir seus próprios vídeos, sendo feita mais 

uma análise oral. 

 

Aula 7: Apresentação das Leis de Newton 

 

Objetivo: Apresentar as leis de Newton, definindo o cenário para os quais 

os fenômenos dinâmicos associados a uma partícula são válidos. 

 

Esta aula será teórica expositiva com a utilização de slides, onde as leis 

de Newton serão apresentadas após observação, análise e investigação da 

influência de Referenciais inerciais e não inerciais no estudo da dinâmica do 

movimento de um corpo, para os quais os fenômenos dinâmicos não têm uma 

explicação precisa, ou seja, quando o observador está no referencial não inercial, 

não é possível compreender e explicar alguns fenômenos e efeitos observados, 



portanto, para estes referenciais, as leis físicas não são as mesmas para 

referenciais inerciais. 

Desse modo, na sequência será definido o cenário para aplicação da 

dinâmica para o ensino médio, o enunciado da lei fundamental da dinâmica, 2ª 

lei de Newton aplicada a referenciais inerciais e o princípio da ação e reação (3ª 

lei de Newton), o qual será apresentado como princípio pelo fato de que sua 

abordagem neste trabalho será feita de forma superficial e qualitativa, por não 

fazer parte da discussão teórica do mesmo. 

Definição: Cenário para aplicação da dinâmica Newtoniana 

O cenário apropriado para o estudo dos fenômenos dinâmicos associados 

a uma partícula no ensino médio são os referenciais inerciais, que são sistemas 

de referência em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, com velocidade 

constante, uns em relação aos outros.  

Em referenciais inerciais, tem-se o estudo dos fenômenos mecânicos 

apenas em termos de forças reais, que são forças aplicadas sobre uma partícula. 

2ª lei de Newton aplicada a referenciais inerciais: lei fundamental da 

dinâmica 

Se uma força resultante não nula for aplicada sobre uma partícula, então 

haverá uma variação na velocidade da mesma, que será inversamente 

proporcional a uma propriedade própria da partícula, chamada massa. 

Δ�⃗� 

Δ𝑡
=

𝐹 

𝑚
    →     Σ𝐹 = 𝑚. 𝑎  

Portanto, se não atuarem forças sobre a partícula ou se a soma das forças 

resultantes que atuam sobre a mesma forem iguais a zero, Σ𝐹 = 0, então a 

partícula encontra-se em estado inercial, ou seja, em repouso ou em movimento 

retilíneo uniforme. Dessa forma, o estado inercial é um caso particular da 

segunda lei de Newton, sendo a inércia compreendida como a resistência de um 

corpo à alteração de seu estado de repouso ou movimento, isto é, a mesma é 

diretamente proporcional à massa do corpo. 

Princípio da ação e reação: A toda ação há sempre oposta uma reação 

igual ou, as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e 

dirigidas a partes opostas. 

 

Aula 8: Atividades com tirinhas sobre estado inercial 



 

Objetivo: Exemplificar situações sobre o estado inercial e identificar 

situações cotidianas para representação através de tirinhas. 

 

Atividade 5: Atividade sobre estado inercial 

Nesta atividade, apêndice E, serão apresentados dois modelos de tirinhas 

sobre o estado inercial, as mesmas serão discutidas com os alunos e após será 

proposto que os mesmos produzam uma, escolhendo para representar ou o 

estado inercial de repouso ou o estado inercial de movimento com velocidade 

constante, que deverá ser entregue para a professora. 

 
Figura 30: Exemplo de tirinha sobre estado inercial - movimento 

Fonte: 

http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/inercia.htm 

>acesso em 27/07/2018. 
 

 
Figura 31: Exemplo de tirinha sobre estado inercial - repouso 

Fonte: 

http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/inercia.htm 

>acesso em 27/07/2018. 

 

Aulas 9 e 10: Atividades práticas simples sobre leis de Newton 

 

http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/inercia.htm
http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/inercia.htm


Objetivo: Realizar atividades experimentais simples envolvendo as leis de 

Newton, reconhecer e analisar situações práticas simples de aplicação das leis 

de Newton e do estado inercial. 

 

Atividade 6: Atividades práticas simples sobre leis de Newton  

Esta atividade está dividida em três práticas simples: experimento 4, 

experimento 5 e experimento 6, envolvendo as leis de Newton e o estado inercial, 

as quais seguem abaixo com os respectivos roteiros para aplicação:  

Experimento 4: Segunda Lei de Newton – Apêndice F 

Materiais: 

- 2 Carrinhos de brinquedo iguais (mesma massa) tipo caminhão; 

- Borracha (tipo elástica de amarrar dinheiro); 

- Barbante; 

- Saquinhos de areia de igual massa; 

- Cartolina com escala, com comprimento de 1 metro; 

Montagem experimental: 

- Cortar o elástico e amarrar 30 cm de barbante de cada lado; 

- Prender os carrinhos frente a frente nas extremidades dos barbantes; 

- Fixar a cartolina em uma superfície horizontal plana;  

 

Atividade 6.1 – Atividades experimentais sobre Segunda Lei de 

Newton 

1. Afastar os carrinhos até a distância de 1 metro e soltá-los, marcando 

com lápis as posições onde eles se colidem. Repetir por 5 vezes e preencher a 

tabela abaixo: 

Tabela 3: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 - I 

 Carrinho 1 Carrinho 2 

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

Fonte: Autoria Própria 



2. Adicionar aos carrinhos 1 e 2, um saquinho de areia. Afastá-los até a 

distância de 1 metro e soltá-los, marcando com um lápis a posição em que eles 

colidem. Repetir a atividade por 5 vezes e registrar na tabela abaixo: 

 

Tabela 4: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 - II 

 Carrinho 1 Carrinho 2 

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

Fonte: Autoria Própria 

3. Adicionar aos carrinhos 1 e 2, dois saquinhos de areia. Afastá-los até a 

distância de 1 metro e soltá-los, marcando com um lápis a posição em que eles 

colidem. Repetir a atividade por 5 vezes e registrar na tabela abaixo: 

 

Tabela 5: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 - III 

 Carrinho 1 Carrinho 2 

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

Fonte: Autoria Própria 

4. Em relação às tabelas 3, 4 e 5, o que se pode concluir a respeito das 

distâncias ∆𝑆 percorridas pelos carrinhos 1 e 2? 

5. O que se pode concluir a respeito das acelerações a que ficam 

submetidos os carrinhos 1 e 2 nos experimentos feitos nas questões 1, 2 e 3? 

Têm valores iguais ou diferentes? Explique. 

6. O que se pode concluir a respeito das forças que o elástico exerce 

sobre os carrinhos 1 e 2 nos experimentos feitos nas questões 1, 2 e 3? Têm 

valores iguais ou diferentes? Explique. 



7. Adicionar ao carrinho 1, um saquinho de areia e ao carrinho 2, dois 

saquinhos de areia. Afastá-los até a distância de 1 metro e soltá-los, marcando 

com um lápis a posição em que eles colidem. Repetir a atividade por 5 vezes e 

registrar na tabela abaixo: 

 

Tabela 6: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 - IV 

 Carrinho 1 Carrinho 2 

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

Fonte: Autoria Própria 

8. Adicionar ao carrinho 1, um saquinho de areia e, ao carrinho 2, três 

saquinhos de areia. Afastá-los até a distância de 1 metro e soltá-los, marcando 

com um lápis a posição em que eles colidem. Repetir a atividade por 5 vezes e 

registrar na tabela abaixo: 

Tabela 7: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 - V 

 Carrinho 1 Carrinho 2 

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

Fonte: Autoria Própria 

9. Em relação às tabelas 6 e 7, o que se pode concluir a respeito das 

distâncias ∆𝑆 percorridas pelos carrinhos 1 e 2? 

10. O que se pode concluir a respeito das acelerações a que ficam 

submetidos os carrinhos 1 e 2 nos experimentos feitos nas questões 7 e 8? Têm 

valores iguais ou diferentes? Explique. 

11. O que se pode concluir a respeito das forças que o elástico exerce 

sobre os carrinhos 1 e 2 nos experimentos feitos nas questões 7 e 8? Têm 

valores iguais ou diferentes? Explique. 



12. Como podemos relacionar esta atividade prática à Segunda Lei de 

Newton? Explique. 

 

Experimento 5: Estado Inercial – Apêndice G 

Materiais: 

- Copo de vidro; 

- 6 Moedas; 

- Folha sulfite; 

- Régua; 

 

Atividade 6.2 – Atividades experimentais sobre estado inercial 

1. Em uma superfície horizontal plana, coloque uma folha sulfite e sobre 

ela uma moeda. Puxe a folha para frente lentamente, de forma que a moeda 

acompanhe a folha, aumente a velocidade progressivamente e pare 

bruscamente. 

O que se pôde observar em relação ao movimento da moeda sobre a 

folha? Explique. 

2. Em um copo, coloque a folha sulfite e nesta apoie uma moeda de forma 

que fique localizada no centro da mesma. A seguir, puxe a folha bruscamente.  

O que se pôde observar em relação ao movimento da moeda sobre a folha? 

Explique. 

3. Em uma superfície plana apoie 6 moedas, uma sobre a outra de modo 

a empilhá-las. Com a parte mais fina de uma régua, bata na lateral da moeda 

inferior. Descreva o que ocorreu. Explique o porquê isso ocorre. 

4. A que se pode relacionar os fatos observados nos exercícios 1, 2 e 3? 

Explique. 

 

Experimento 6: Terceira Lei de Newton: Ação e reação – Apêndice H 

Materiais: 

- 1 Balão; 

- 1 Tubo de caneta vazia; 

- Barbante; 

- Carrinho de brinquedo pequeno; 

- Cola quente; 



Montagem experimental: 

Aquecer o tubo de caneta ao meio e dobrá-lo, de modo que forme noventa 

graus. 

Prender um dos balões em uma das extremidades do tubo de caneta e 

amarrá-lo com o barbante. Feito isso, colar o tubo de caneta sobre o carrinho, 

com a ponta aberta do tubo voltada para a parte de trás do carrinho. 

 

Atividade 6.3 – Atividades experimentais sobre terceira lei de 

Newton: ação e reação 

1. Encher o balão e soltar o carrinho em uma superfície plana horizontal. 

Relate o que você observa. 

2. Pode-se justificar o movimento do carrinho com base nas forças de 

ação e reação da Terceira Lei de Newton? Explique. 

3. Se sua resposta para a pergunta 2 foi sim, qual é a força de ação e a 

de reação? E o que se pode dizer sobre o sentido e o módulo das mesmas? 

 

Aula 11: Avaliação Final e Questionário de Opinião 

Será proposto que os alunos façam um mapa conceitual, apêndice I com 

o tema Referenciais: inerciais e não inerciais, relacionando os conhecimentos 

prévios e os adquiridos durante a aplicação da sequência didática: Referenciais: 

estabelecendo o cenário apropriado para aplicação das leis de Newton no ensino 

da dinâmica. Posteriormente, será feita uma discussão dos avanços em relação 

ao mapa mental proposto na primeira aula. 

E ainda, para avaliar a aplicação desta sequência didática, será proposto 

que os alunos respondam a um questionário de opinião, o qual consta no 

apêndice J. 
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ANEXO 1: Texto sobre mapas mentais e mapas conceituais 
 

Mapas Conceituais 
São diagramas indicando relações entre conceitos ou entre palavras que 

usamos para representa-los. Buscam relacionar e hierarquizar os conceitos, 
estabelecer relações significativas. 

Não devem ser confundidos com mapas mentais que são 
associacionistas, não se ocupam de relações entre conceitos, incluem coisas 
que não são conceitos e não estão organizados hierarquicamente. 
 

Como Construir um Mapa Conceitual 
 

1. Identifique os conceitos-chave do conteúdo que vai mapear e coloque-os em 
uma lista. Limite entre 6 e 10 o número de conceitos. 
 
2. Ordene os conceitos, colocando o(s) mais geral(is), mais inclusivo(s), no topo 
do mapa e, gradualmente, vá agregando os demais até completar o diagrama de 
acordo com o princípio da diferenciação progressiva. Algumas vezes é difícil 
identificar os conceitos mais gerais, mais inclusivos; neste caso é útil analisar o 
contexto no qual os conceitos estão sendo considerados ou ter uma ideia da 
situação em que tais conceitos devem ser ordenados. 
 
3. Conecte os conceitos com linhas e rotule essas linhas com uma ou mais 
palavras-chave que explicitem a relação entre os conceitos. Os conceitos e as 
palavras-chave devem sugerir uma proposição que expresse significado da 
relação. 
 
4. Setas podem ser usadas quando se quer dar um sentido a uma relação. No 
entanto, o uso de muitas setas acaba por transformar o mapa conceitual em um 
diagrama de fluxo. 
 
5. Evite palavras que apenas indiquem relações triviais entre os conceitos. 
Busque relações horizontais e cruzadas. 
 
6. Exemplos podem ser agregados ao mapa, embaixo dos conceitos 
correspondentes. Em geral, os exemplos ficam na parte inferior do mapa. 
 
7. Geralmente, o primeiro intento de mapa tem simetria pobre e alguns conceitos 
ou grupos de conceitos acabam mal situados em relação aos outros que estão 
mais relacionados. Nesse caso, é útil reconstruir o mapa. 
 
8. Não há um único modo de traçar mapa conceitual. Ë um instrumento dinâmico, 
refletindo a compreensão de quem o faz no momento em que o faz. 
 
Texto de retirado do livro de Marco Antônio Moreira, de acordo com a referência 
bibliográfica: Moreira, Marco Antonio. Mapas Conceituais e Aprendizagem 
Significativa. São Paulo, 2010. Ed. Centauro, páginas 11, 30 e 31. 



Anexo 2: Transcrição do vídeo: Does Water Swirl the Other Way in 

the Southern Hemisphere? 

 

A água gira em outro sentido no hemisfério sul? 

 

Derek: Dois anos atrás, meu amigo Dustin e eu queríamos responder 

definitivamente à pergunta: a água realmente gira na direção oposta pelo ralo no 

outro hemisfério? Na época, eu estava morando em Sydney na Austrália e Dustin 

estava morando em Huntsville no Alabama. Essas coordenadas estavam sobre 

a mesma latitude, mas de lados opostos da linha do Equador. Então criamos 

dois vídeos que foram feitos para serem assistidos simultaneamente. Assista-os 

agora. Os Simpson fizeram um episódio inteiro baseado em descarga de vaso 

sanitário girando na direção oposta na Austrália. Outros programas 

supostamente demonstraram esse efeito. 

Destin: Eu vi documentários que parecia identificar que o hemisfério que você 

está determina qual direção a água irá girar. Mas eu vi outro que mostra um 

grupo de pessoas que parecem bem confiantes de que não importa onde você 

está, a água irá girar na direção que ela quiser. 

Derek: Então, isso é um efeito real ou não? 

Hank: A aplicação desse princípio para drenar a água nos dois hemisférios da 

Terra é besteira. 

Destin: Mas se você resolver olhar para tentar descobrir qual a direção que a 

água gira na privada... 

Derek: Você encontrará resultados inconsistentes.  

Destin: Aqui no Alabama eu notei que algumas vezes a água gira no sentido 

anti-horário, e às vezes no sentido horário. 

Derek: Essa pia às vezes drena a água em uma direção e às vezes na direção 

contrária. 

Destin: A maioria dos vasos sanitários possui pequenos jatos e são eles que 

determinam a direção em que a água gira, e não o hemisfério que você está.  

Derek: Em qualquer recipiente de água, sempre terá alguma rotação: a água 

não está perfeitamente parada. E é isso que determina a direção. 



Destin: Então é um mito: atravessar o equador não significa que a água do vaso 

sanitário irá girar em um sentido e não no outro. Mas se nós fizermos um 

experimento controlado? 

Derek: E se nós pudéssemos eliminar todo o movimento da água?  

Destin: Esta é uma piscina infantil de um metro e meio. 

Derek: Eu tenho aqui uma piscina infantil de um metro e meio.  

Destin: Ao invés de encher a piscina com vorticidade. Eu vou inche-la no sentido 

contrário: sentido horário. 

Derek: Eu estou enchendo a piscina no sentido anti-horário para ter certeza de 

que qualquer movimento no sentido horário que nós vemos não está ligado a 

maneira que eu enchi a piscina. 

Destin: Vamos esperar um dia para a água se acomodar. Para que saibamos 

que a água está completamente parada. 

Derek: Eu deixei a água parada por 24 horas. E parece que ela está 

completamente parada.  

Destin: Eu não retirar o tampão do centro, se não isso irá determinar qual direção 

a água vai girar. Eu vou usar essa válvula para liberar a água. 

Derek: Eu realmente quero que isso funcione. Deseje-me sorte Destin. 

Destin: Boa sorte, Derek. 

Derek: Estou prestes a abrir a tampa. 

Destin: Abrindo a válvula em 3, 2, 1. A água deve estar saindo. 

Derek: E a piscina está drenando. Mas não dá para ver nenhum movimento da 

água ainda.  

Destin: A água está saindo por alguns minutos e eu não vi nada até agora. Então 

nós vamos colocar corante líquido. 

Derek: Para nos ajudar a ver qual direção a água está girando, eu colocarei 

corante líquido nas quatro direções cardeais ao redor da piscina.  

Destin: Deem uma olhada, é como se fosse um tornado. Nós temos uma rotação 

no sentido anti-horário. Nós enchemos a piscina no sentido horário, e agora ela 

está girando no sentido anti-horário. 

Derek: Você claramente consegue ver que a água está girando no sentido 

horário. E isso faz sentido porque é assim que ela deveria girar no hemisfério sul 

devido à rotação da Terra. 



Destin: Nós temos uma piscina infantil na minha garagem, e a Terra está girando 

e a água está girando no sentido anti-horário porque eu estou no hemisfério 

norte. É real. 

Derek: Mas você pode ver o que tivemos que fazer para ver esse efeito. Você 

não verá no vaso sanitário, na banheira ou na pia, porque há outras fontes de 

ímpeto que elimina totalmente esse efeito.  

Destin: E nós só provamos isso porque nós eliminamos as variáveis. A forca 

inercial de Coriolis é real.  

Derek: Para entender como funciona, imagine uma piscina com uma borda 

tocando o polo Sul.   

Destin: Pense numa piscina perto do polo norte. 

Derek: A piscina é estacionária em relação à Terra, mas todo dia ela faz uma 

completa rotação.  

Destin: A Terra está girando em seu eixo, então a piscina gira em torno do polo 

uma vez por dia. 

Derek: Agora você pode ver o lado da piscina mais distante do polo viaja muito 

mais longe a cada dia que o lado direito ao lado do polo.  

Destin: A piscina inteira está se movendo, mas a parte que está mais próxima 

do Equador tem mais ímpeto, e a parte que está mais próxima do polo tem 

menos.  

Derek: Então o lado externo da piscina se move mais rápido para o leste e 

quando se aproxima do polo a velocidade diminui para zero. 

Destin: Pensa nessas velocidades em relação ao dreno no meio da piscina. 

Derek: Agora, imagine que drenamos a piscina.  

Destin: Quando nós tiramos a tampa ou abrimos a válvula, toda a água começa 

e se mover para o meio.  

Derek: A água do outro lado está se movendo muito rápido em relação ao ralo, 

e assim vai para frente, enquanto que a água perto do polo está indo muito 

devagar, e por isso ela vai para trás. 

Destin: O lado mais próximo do Equador vai mais rápido, então ela ultrapassa o 

ralo, mas a água mais próxima do polo vai mais devagar, então ela fica para trás. 

Então quando a água se aproxima do ralo, ela gira no sentido anti-horário. 

Destin: Esta é a razão do por que os furacões giram no sentido anti-horário no 

hemisfério norte.  



Derek: E essa é a razão do por que ciclones giram no sentido horário no 

hemisfério sul.  

Destin: O centro do furacão tem menor pressão, assim como um ralo de uma 

piscina, então o furacão gira como a nossa piscina.  

Derek: O ar de maior pressão entra no olho da tempestade, e assim como na 

nossa piscina, os redemoinhos são ditados pelo hemisfério. 

E essa é a verdade sobre redemoinhos no vaso sanitário. 

 

Transcrição feita pela professora de inglês: Poliana Migliavaca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apêndice A: Atividade 1 – Mapa mental – Referenciais: inerciais e não 
inerciais 

 
Elabore um mapa mental sobre referenciais expressando e relacionando 

os seus conhecimentos sobre o conteúdo teórico e procurando fazer relação 

com sua prática cotidiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referenciais 

Inerciais Não inerciais 



Apêndice B: Atividade 2 – Investigando a influência de referenciais no 
movimento 
 

Após assistir ao vídeo disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=mXaad0rsV38&feature=share > acesso em 

16/10/2017 <, responda aos seguintes questionamentos: 

 

1. No vídeo, observa-se um experimento feito com uma piscina no hemisfério 

Norte e outra no hemisfério Sul.  

 

Figura 1- Movimento da água em uma piscina com abertura no fundo 
Fonte: Recorte do vídeo 

 

a) Você percebeu, no vídeo, diferença no movimento da água no interior das 

piscinas? Exemplifique.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

b) Como você caracteriza essas variações no movimento da água na piscina?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mXaad0rsV38&feature=share%20%3eacesso


2. No vídeo observa-se que o movimento das camadas de ar no hemisfério Norte 
se dá no sentido anti-horário e no hemisfério Sul no sentido horário.  
 

 

Figura 2 - Movimento das camadas de ar nos hemisférios 
Fonte: Recorte do vídeo  

 

a) Como você caracteriza essas variações no movimento das camadas de ar?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

b) Essas variações no movimento das camadas de ar estão relacionadas a qual 

grandeza física? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apêndice C: Atividade 3 – Investigando a influência de referenciais 
no movimento de um corpo a partir de experimentos – I 
 

Após assistir aos vídeos, responda os questionamentos: 

Vídeo 1 - Referencial - Balde de Newton. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=NOBh6FZIJAI> Acesso em 01/04/2019. 

Vídeo 2 - Referencial - 1 pêndulo. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=XDFarBsARoQ> Acesso em 01/04/2019. 

Vídeo 3 - Referencial - 2 pêndulos. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=WrqspGaOpAc > Acesso em 01/04/2019. 

 

1. Em relação ao primeiro vídeo: Balde de Newton.  

a) O que você observa em relação à coluna de água colorida no recipiente? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

  

b) Qual grandeza física você acredita estar provocando este movimento na 

coluna de água? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

c) Como você caracterizaria o que foi observado no vídeo?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NOBh6FZIJAI
https://www.youtube.com/watch?v=XDFarBsARoQ
https://www.youtube.com/watch?v=WrqspGaOpAc


2. Em relação ao segundo e terceiro vídeos: Pêndulo (s). 

a) O que você observa em relação aos pêndulos?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

b) Qual grandeza física você acredita estar provocando este movimento dos 

pêndulos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

c) Como você caracterizaria o que foi observado nos vídeos?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

3. Esses vídeos foram produzidos a partir de experimentos, como você imagina 

ter sido montado o aparato experimental utilizado para originar os vídeos 1, 2 e 

3? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 



Apêndice D: Atividade 4 – Investigando a influência de referenciais 
no movimento de um corpo a partir de experimentos - II 

 

Após assistir aos vídeos: 

 Movimento retilíneo com velocidade constante. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=qh4OLPqd_1E> Acesso em 

01/04/2019. 

 Movimento retilíneo com aceleração. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=_ZLVwt9CY0E> Acesso em 

01/04/2019. 

 

Responda aos seguintes questionamentos: 

Em relação ao primeiro vídeo: Carrinho em movimento retilíneo com velocidade 

constante.  

1. O que você observa em relação à queda da esfera? Por que a trajetória da 

queda tem este comportamento? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 

2. Se a esfera fosse solta pelo dispositivo a partir do repouso, qual seria a 

trajetória descrita pela mesma? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. Como você classifica o carrinho em movimento retilíneo com velocidade 

constante: referencial inercial ou referencial não inercial. Justifique.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=qh4OLPqd_1E
https://www.youtube.com/watch?v=_ZLVwt9CY0E


4. É possível estabelecer alguma relação da trajetória de queda da esfera a partir 

do repouso e no experimento com velocidade constante? Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

 

5. O que você observa em relação à queda da esfera? Por que a trajetória da 

queda tem este comportamento? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 

6. Como você classifica o carrinho em movimento retilíneo com aceleração: 

referencial inercial ou referencial não inercial. Justifique.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

  

7. É possível compreender e explicar perfeitamente os fenômenos físicos 

relacionados ao movimento de um corpo, como por exemplo a trajetória de 

queda da esfera em referenciais não inerciais? Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Apêndice E: Atividade 5: Tirinha sobre estado inercial 
 

Com base nos exemplos de tirinhas abaixo, apresentados e discutidos em 

sala de aula, reproduza uma tirinha sobre estado inercial: escolha a tendência 

de permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. 

 
Figura 3. Exemplo de tirinha sobre estado inercial - movimento 

Fonte: 

http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/inercia.htm 

>acesso em 27/07/2018. 
 

 
Figura 4. Exemplo de tirinha sobre estado inercial - repouso 

Fonte: 

http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/inercia.htm 

>acesso em 27/07/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/inercia.htm
http://www.cbpf.br/~caruso/tirinhas/tirinhas_menu/por_assunto/inercia.htm


Apêndice F: Atividade 6.1 – Atividades experimentais sobre 

Segunda Lei de Newton 

 

Experimento 4: Segunda Lei de Newton 

 

Materiais: 

- 2 Carrinhos de brinquedo iguais (mesma massa) tipo caminhão; 

- Borracha (tipo elástica de amarrar dinheiro); 

- Barbante; 

- Saquinhos de areia de igual massa; 

- Cartolina com escala, com comprimento de 1 metro; 

 

Montagem experimental: 

- Cortar o elástico e amarrar 30 cm de barbante de cada lado; 

- Prender os carrinhos frente a frente nas extremidades dos barbantes; 

- Fixar a cartolina em uma superfície horizontal plana;  

 

Atividades: 

 

1. Afastar os carrinhos até a distância de 1 metro e soltá-los, marcando com lápis 

as posições onde eles se colidem. Repetir por 5 vezes e preencher a tabela 

abaixo: 

 

Tabela 3: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 - I 

 Carrinho 1 Carrinho 2 

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

Fonte: Autoria Própria 

 



2. Adicionar aos carrinhos 1 e 2, um saquinho de areia. Afastá-los até a distância 

de 1 metro e soltá-los, marcando com um lápis a posição em que eles colidem. 

Repetir a atividade por 5 vezes e registrar na tabela abaixo: 

 

Tabela 4: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 - II 

 Carrinho 1 Carrinho 2 

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

Fonte: Autoria Própria 

3. Adicionar aos carrinhos 1 e 2, dois saquinhos de areia. Afastá-los até a 

distância de 1 metro e soltá-los, marcando com um lápis a posição em que eles 

colidem. Repetir a atividade por 5 vezes e registrar na tabela abaixo: 

 

Tabela 5: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 - III 

 Carrinho 1 Carrinho 2 

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

Fonte: Autoria Própria 

4. Em relação às tabelas 3, 4 e 5, o que se pode concluir a respeito das distâncias 

∆𝑆 percorridas pelos carrinhos 1 e 2? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 



5. O que se pode concluir a respeito das acelerações a que ficam submetidos os 

carrinhos 1 e 2 nos experimentos feitos nas questões 1, 2 e 3? Têm valores 

iguais ou diferentes? Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

6. O que se pode concluir a respeito das forças que o elástico exerce sobre os 

carrinhos 1 e 2 nos experimentos feitos nas questões 1, 2 e 3? Têm valores 

iguais ou diferentes? Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7. Adicionar ao carrinho 1, um saquinho de areia e ao carrinho 2, dois saquinhos 

de areia. Afastá-los até a distância de 1 metro e soltá-los, marcando com um 

lápis a posição em que eles colidem. Repetir a atividade por 5 vezes e registrar 

na tabela abaixo: 

Tabela 6: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 - IV 

 Carrinho 1 Carrinho 2 

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

Fonte: Autoria Própria 

8. Adicionar ao carrinho 1, um saquinho de areia e ao carrinho 2, três saquinhos 

de areia. Afastá-los até a distância de 1 metro e soltá-los, marcando com um 

lápis a posição em que eles colidem. Repetir a atividade por 5 vezes e registrar 

na tabela abaixo: 

 

Tabela 7: Deslocamentos carrinhos 1 e 2 - V 



 Carrinho 1 Carrinho 2 

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

∆𝑆   

Fonte: Autoria Própria 

9. Em relação às tabelas 6 e 7, o que se pode concluir a respeito das distâncias 

∆𝑆 percorridas pelos carrinhos 1 e 2? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

10. O que se pode concluir a respeito das acelerações a que ficam submetidos 

os carrinhos 1 e 2 nos experimentos feitos nas questões 7 e 8? Têm valores 

iguais ou diferentes? Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

11. O que se pode concluir a respeito das forças que o elástico exerce sobre os 

carrinhos 1 e 2 nos experimentos feitos nas questões 7 e 8? Têm valores iguais 

ou diferentes? Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

12. Como se pode relacionar essa atividade prática à Segunda Lei de Newton? 

Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



Apêndice G: Atividade 6.2 – Atividades experimentais sobre estado 

inercial 

 
Experimento 5: Estado Inercial 

 

Materiais: 

- Copo de vidro; 

- 8 moedas; 

- Folha sulfite; 

- Régua; 

 

Atividades:  

1. Em uma superfície horizontal plana coloque uma folha sulfite e sobre ela uma 

moeda. Puxe a folha para frente lentamente, de forma que a moeda acompanhe 

a folha, aumente a velocidade progressivamente e pare bruscamente. 

O que se pôde observar em relação ao movimento da moeda sobre a folha? 

Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Em um copo coloque a folha sulfite e nesta apoie uma moeda de forma que 

fique localizada no centro do mesmo. A seguir, puxe a folha bruscamente.  O 

que se pôde observar em relação ao movimento da moeda sobre a folha? 

Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 



3. Em uma superfície plana apoie 8 moedas, uma sobre a outra de modo a 

empilhá-las. Com a parte mais fina de uma régua, bata na lateral da moeda 

inferior. Descreva o que ocorreu. Explique o porquê isso ocorre. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. A que se pode relacionar os fatos observados nos exercícios 1, 2 e 3? 

Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apêndice H: Atividade 6.3 – Atividades experimentais sobre Leis de 

Newton 

 

Experimento 6: Terceira Lei de Newton: Ação e reação 

Materiais: 

- 1 Balão; 

- 1 Tubo de caneta vazia; 

- Barbante; 

- Carrinho de brinquedo pequeno; 

- Cola quente; 

Montagem experimental: 

Aquecer o tubo de caneta ao meio e dobrá-lo, de modo que forme noventa graus. 

Prender um dos balões em uma das extremidades do tubo de caneta e amarrar 

com o barbante. Feito isso, colar o tubo de caneta sobre o carrinho, com a ponta 

aberta do tubo voltada para a parte de trás do carrinho. 

 

Atividades: 

1. Encher o balão e soltar o carrinho em uma superfície plana horizontal. Relate 

o que você observa. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2. Pode-se justificar o movimento do carrinho com base nas forças de ação e 

reação da Terceira Lei de Newton? Explique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3. Se sua resposta para a pergunta 2 foi sim, qual é a força de ação e a de 

reação? E o que se pode dizer sobre o sentido e o módulo das mesmas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



Apêndice I: Atividade 7: AVALIAÇÃO – Mapa conceitual – 

Referenciais: Inerciais e Não Inerciais 

 
Elabore um mapa conceitual com o tema: referenciais: inerciais e não 

inerciais, relacionando os seus conhecimentos prévios e os adquiridos durante 

a aplicação da sequência didática: Referenciais: estabelecendo o cenário 

apropriado para o ensino da dinâmica no ensino médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apêndice J: Atividade 8 – Questionário de opinião 

Após ter participado das aulas de aplicação do produto educacional: 

Referenciais: estabelecendo o cenário apropriado para aplicação das leis de 

Newton no ensino da dinâmica, gostaria que respondesse este questionário que 

tem como objetivo a coleta de dados e análise da aplicação dos mesmos. 

Responda sinceramente as questões abaixo, pois assim estará contribuindo 

para a qualificação desse trabalho. 

 Não é preciso se identificar.  

MUITO OBRIGADA. 

 

1. Quais foram os pontos positivos apresentados na sequência didática: 

Referenciais: estabelecendo o cenário apropriado para aplicação das leis de 

Newton no ensino da dinâmica? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Quais foram os pontos negativos apresentados na sequência didática: 

Referenciais: estabelecendo o cenário apropriado para aplicação das leis de 

Newton no ensino da dinâmica? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. De qual atividade você mais gostou? Por quê? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



4. De qual atividade você menos gostou? Por quê? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5. Você considera que atividades experimentais realizadas na sequência didática 

facilitaram uma aprendizagem significativa do conteúdo abordado? Explique. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

6. Você considera que foi possível compreender o conteúdo teórico e relacionar 

o mesmo a situações práticas do cotidiano? Exemplifique. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

7. Sugestões: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 


