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problema da relação dos alunos com os saberes da Física, em que o desinteresse 

neles percebido em relação à disciplina liga-se muitas vezes à falta de 

contextualização dos conteúdos. Desse modo, elege-se a prática de atividades 

experimentais cativantes como alternativa para a melhoria da relação do aluno com 

a disciplina. Mesmo que se reconheça a importância ocupada pelo livro didático no 

cotidiano do professor, entende-se que o docente deve estar no controle do fazer 

pedagógico. Para a condução da intervenção, discutem-se questões do ensino de 

Física, da relação com o saber, bem como a conceituação de experimentos 

cativantes. Por meio de notas de campo e observações em sala de aula, espera-se 

constituir um conjunto de dados para posterior reflexão sobre os resultados da 

intervenção. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Em grande parte dos livros didáticos de Física circulantes nas escolas, os 

conteúdos são dados por meio de conceitos isolados, o que resulta na atribuição de 

uma característica de ciência pronta e terminada à disciplina. Há uma identificação 

da Física com algoritmos matemáticos, sendo os exercícios trabalhados com 

destaque na preparação do estudante para o vestibular. Uma prática pedagógica 

nesses moldes leva à mistificação da ciência ao colocar os modelos científicos como 

verdades incontestáveis, escondendo o fato de que aqueles modelos são 

construções humanas a partir de experimentações em determinado contexto. Essa 

perspectiva tende a desvirtuar os objetivos do ensino da disciplina, além de 

contribuir para a baixa motivacional dos alunos em apreender seus conceitos.  

Diante desse quadro, surge a necessidade de criação de alternativas em 

relação à abordagem dos manuais didáticos. Esta Unidade Didática propõe, em 

lugar de uma grande quantidade de cálculos para a solução de problemas 

matemáticos, uma abordagem mais qualitativa com o uso de experimentos 

escolhidos para produzir novas atitudes dos discentes em relação à Física. Desse 

modo, aposta-se na implementação de atividades de elaboração e execução de 

experimentos para a mudança da relação dos alunos com a disciplina, como forma 

de despertar-lhes o interesse por esse campo do saber humano. 

Na consecução desse objetivo, há uma preocupação na apresentação e 

discussão dos conceitos relacionados aos experimentos. Propõe-se também o uso 

de dinâmicas de grupo para a elaboração de experimentos de baixo custo. Após a 

realização das atividades experimentais, são propostos desafios, em forma de 

exercícios e problemas, para a consolidação dos conteúdos abordados. 

Em relação à presença dos problemas matemáticos no ensino de Física, as 

Diretrizes Curriculares postulam que “o professor pode e deve utilizar problemas 

matemáticos no ensino de Física, mas entende-se que a resolução de problemas 

deve permitir que o estudante elabore hipóteses além das solicitadas pelo exercício” 

(PARANÁ, 2008, p. 68). Nessa acepção, cabe ao professor ser o articulador dessas 

ferramentas para o ensino proposto, ou seja, ele deve controlar o fazer pedagógico, 

que é de sua responsabilidade.  



De igual forma, no planejamento das experimentações, assume-se o ponto de 

vista de Silva e Martins (2003), para quem “um experimento deve ser planejado após 

uma análise teórica. A idéia ingênua de que devemos ir para o laboratório com a 

„mente vazia‟ ou que „os experimentos falam por si‟ é um velho mito científico”. 

(SILVA; MARTINS, 2003, p. 57 apud PARANÁ, 2008, p. 71). 

Conforme a intenção colocada no projeto de pesquisa inicial, optou-se pelo 

formato de Unidade Didática a ser implementada com alunos do Ensino Médio de 

nossa escola de atuação. Como previsto, pretende-se documentar a experiência de 

intervenção na realidade escolar, a ser relatada e discutida no artigo científico, 

atividade final do Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE).  

  

MATERIAL DIDÁTICO 

 

Orientação ao professor 

No momento inicial, o professor propõe que os alunos assistam ao filme Céu 

de Outubro, no todo ou em parte, como forma de provocar a motivação para as 

atividades seguintes.  

 

Filme: Céu de Outubro (Em inglês: October Sky) 

Diretor: Joe Johnston 

Música: Mark Isham 

Duração: 108 min. 

Ano: 1999 

Sinopse: O filme foi inspirado na trajetória pessoal de um engenheiro da 

NASA. Em uma pequena vila americana, um grupo de alunos dedica-se à 

construção de foguetes, Na época, a corrida ao espaço era o assunto dominante, 

pois  os russos tinham lançado o Sputnik. O rapaz mais entusiasmado com o projeto 

não tem o apoio do pai, um trabalhador das minas e líder sindical, que deseja que 

seu filho também trabalhe nas minas como ele. As conversas dos dois são 

interessantes e mostram não só o conflito de gerações, mas também como o garoto 

defende seus sonhos. Uma vez o pai sofre um acidente e o filho aceitar ficar em seu 

lugar nas minas, para que o homem não perca seu emprego. Porém, o moço 

continua os projetos aeronáuticos com os colegas e com o apoio de uma das 



professoras. Embora a mãe apareça pouco, sua função é decisiva, pela percepção 

que demonstra da capacidade do filho. O ambiente não é amigável ao sonho dos 

rapazes. O filme mostra suas dificuldades, sendo que a história se desenvolve em 

ambientes carregados, com cenas noturnas ou na escuridão das minas, transmitindo 

uma sensação de angústia e fracasso. Mesmo com todos os contratempos e 

oposição até do povo da vila, no final os moradores da vila consagram os heróis a 

quem não tinha dado valor. 

 

Assuntos que o professor pode discutir: 

- A questão do diálogo em família ou a falta dele; 

- A importância de enfrentar as dificuldades quando se tem sonhos e projetos; 

- A relevância de se aproveitar ou criar as oportunidades; 

- O valor de se rodear de uma boa equipe e de se aconselhar com pessoas 

gabaritadas; 

- A percepção de que vida é feita de vitórias e derrotas; assim, também é a história 

da Ciência na construção do conhecimento. Enfatiza-se a persistência como a maior 

das qualidades para se alcançar a vitória. 

 

Curiosidade: Isaac Newton 

 

Certa vez, perguntaram a Isaac Newton como ele tinha feito suas maiores 

descobertas e ele respondeu: “Pensando sempre nelas”. Outros falam que ele teria 

dito: “Mantenho o tema constantemente diante de mim e espero que os clarões da 

alvorada, pouco a pouco, se transformem em plena luz”. Essa capacidade de 

concentração é uma característica sempre comentada de Newton e combina bem 

com seu caráter e personalidade. Talvez isso se explique pelo fato de ter sido um 

homem solitário, sem amigos próximos. Nunca se casou e passou a juventude sem 

o pai, que morreu antes de seu nascimento e sem mãe, pois esta se casou dois 

anos depois e deixou que a avó de Newton o criasse. Sendo de caráter introvertido, 

ficava satisfeito em guardar suas descobertas para si mesmo, sem publicá-las de 

imediato, como era costume que seus colegas cientistas fizessem naquela época. 

Por essa razão, diz-se que as descobertas de Newton têm duas fases: ele descobria 

as coisas e depois os outros tinham que descobrir o que ele tinha feito. 



Trecho de: TIPLER, Paul A. Física. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1978, v.1. 
(Readaptado de PARANÁ, Djalma N. da S. Física. São Paulo: Ática, 2004). 
 

Primeira Lei de Newton (Lei da Inércia) 

 

Aristóteles, um dos pensadores mais importantes da história da Ciência 

formulou, no século IV A.C, uma teoria que foi aceita até o Renascimento (século 

XVII). Para esse filósofo,“um corpo só pode permanecer em movimento se existir 

uma força atuando sobre ele”. 

Mas Galileu mostrou que essa teoria era errada, ao fazer experiências mais 

rigorosas e precisas. Chegou à conclusão de que Aristóteles não havia considerado 

o atrito sofrido pelo corpo. Dessa forma, Galileu aperfeiçoou a teoria, que pode ser 

assim resumida: 

“Se um corpo está em repouso ele irá permanecer neste estado até que uma 

força externa seja aplicada nesse corpo” 

“Se um corpo está em movimento uniforme este permanecerá em movimento 

até que uma força mude isso”.  

Muitos anos depois, Newton, baseado nas conclusões de Galileu, formulou 

sua teoria sobre as Leis da Mecânica, cuja primeira lei, conhecida como a Lei da 

Inércia, dizia: 

- Por inércia, um corpo em repouso tende a continuar em repouso. 

 

Exemplo: Quando uma pessoa está em pé dentro de um ônibus e este “dá uma 

arrancada” de repente, a pessoa é jogada para trás, pois, pela lei da inércia, a 

tendência é que fique parada.  

 

- Por inércia, um corpo que está se movendo tende a continuar em movimento  

 

Exemplo: Quando um motoqueiro para bruscamente, ele é arremessado de sua 

moto, pois a moto para, mas o motoqueiro permanece em movimento. 

 

Adaptado de: 
<http://www.infoescola.com/fisica/1a-lei-de-newton-lei-da-inercia/> 
 

 

http://www.infoescola.com/biografias/galileu-galilei/
http://www.infoescola.com/fisica/atrito/
http://www.infoescola.com/fisica/inercia/


Material complementar: 

Assista a um vídeo bem esclarecedor sobre a Primeira Lei de Newton no link: 

<http://www.youtube.com/watch?v=Raqnr6vraVE> 

 

Experimento sobre a Primeira Lei de Newton 

 

Orientação ao professor: 

O professor propõe a atividade de elaboração do experimento, para o qual 

deverá contar com a ativa participação dos alunos. Começa com a discussão sobre 

a montagem do experimento e do material necessário, procurando obter dos alunos 

ideias para a obtenção dos materiais necessários.  

 

Objetivo: Investigar e fundamentar, com base na experimentação, o conceito de 

quantidade de movimento. 

Material necessário: “Pista de Newton”; esferas grandes; esfera pequena. 

Procedimento: Dispor sete esferas grandes sobre a “pista de Newton”, em repouso. 

 

- Abandonar uma esfera pequena do alto da pista e observar com atenção o que 

acontece com as esferas em repouso, na hora e depois do choque. Registrar o 

deslocamento da esfera que mais se afastou das outras depois do choque. 

- Proceder de forma igual com uma esfera grande e também registrar o 

deslocamento da bolinha que mais se afastou das demais. 

- Repetir as ações anteriores, soltando as esferas em diferentes alturas da pista. 

Discutir os resultados. 

 

Questões para o aluno: 

- Nesse experimento, que grandezas físicas afetam os resultados? Discutir em grupo 

e levar os resultados para outros grupos. 

- Expressar o conceito de quantidade de movimento em forma de equação. 

- O sentido do movimento da esfera que é solta influi no deslocamento das outras 

esferas? Explique. 



Comentário para o professor: 

A esfera de massa pequena quando é solta provoca um pequeno 

deslocamento na última esfera. Por sua vez, a esfera maior afeta visivelmente as 

outras esferas. Quando as esferas são abandonadas de diferentes posições, elas 

atingem as esferas paradas com velocidades distintas, pois rolam por planos 

inclinados de diferentes comprimentos. Isso também deve ser observado neste 

experimento. Costuma-se escrever: Q = mv. Note-se que a quantidade de 

movimento é uma grandeza vetorial, uma vez que a direção e o sentido do 

movimento afetam as medidas. 

 
Adaptado de: 
CRUZ, Roque. Experimentos de física em microescala. São Paulo: Scipione, 
1997. 
 

Orientação ao professor: 

Após a conclusão da prática experimental, o professor procura oferecer a 

sistematização dos conteúdos, para então propor aos alunos a resolução de alguns 

exercícios. É necessário que as atividades propostas tenham uma gradação de 

dificuldades, como forma de manter a motivação, conhecido o fato de que 

dificuldades intransponíveis para o aluno podem causar sua desistência da 

atividade. 

 

Para pensar e responder: 

1) Os lançamentos de foguetes são baseados nas leis de Newton. O sucesso 

desses lançamentos confirma a existência dessas leis? 

2) Além de acomodar o passageiro, qual a importância da presença dos bancos nos 

carros? 

3) Qual a importância do uso do cinto de segurança nos carros? 

4) Um pára-quedista  desce próximo à superfície da Terra, com velocidade 

constante. Qual é a resultante das forças que atuam sobre o conjunto? 

 

Segunda Lei de Newton 

 



Também chamada de Princípio Fundamental da Dinâmica, a Segunda Lei de 

Newton faz uma relação da resultante das forças aplicadas em um corpo com a 

aceleração exercida sobre ele. 

Para compreender como se faz essa relação, vamos considerar um corpo 

qualquer e as resultantes das forças exercidas sobre ele como . Essa força 

resultante vai fazer com que esse corpo sofra uma aceleração , o que significa que 

vai sofrer uma alteração em sua velocidade. 

A direção e o sentido da aceleração do corpo são os mesmos da força 

resultante; assim, se a força resultante se der verticalmente e for voltada para baixo, 

a aceleração vai ter a mesma direção, conforme ilustrado abaixo: 

 

Caso aumentemos aos poucos a intensidade da força , a intensidade da 

aceleração também vai aumentar na mesma proporção. Por isso, dizemos que as 

grandezas força e aceleração são diretamente proporcionais. Desse modo, quando 

uma partícula é submetida a uma força F1, ela sofre uma aceleração a1. Quando 

aumentamos gradativamente a intensidade dessa força, obtemos o esquema F1 > F2 

> F3 e a1 > a2 > a3.  

Dessa forma, a razão de cada força com sua respectiva aceleração são 

equivalentes. 

Por isso, a Segunda Lei de Newton tem o enunciado seguinte: 

 

Se uma partícula sofre uma força resultante , com relação a essa força a 

partícula vai adquirir uma aceleração a. Essa força e essa aceleração vão ter a 

mesma direção e o mesmo sentido, cujo módulo é diretamente proporcional à 

intensidade de força. 

 

Adaptado de: 

<http://www.mundoeducacao.com/fisica/segunda-lei-newton.htm> 



Material complementar: 
 

Vídeo:  

No vídeo encontrado no link abaixo, temos uma explicação bastante clara 
sobre a Segunda Lei de Newton. Vamos assistir? 

 
<https://www.youtube.com/watch?v=RmKDYIKLwFo> 

 

Experimento sobre a Segunda Lei de Newton 

 

Objetivo: Apresentar a Segunda Lei de Newton como função da força resultante e 

variação da quantidade de movimento. Atentar para alguns de seus efeitos para os 

saberes da Física. 

Material: “Pista de Newton”; sete esferas grandes; uma esfera pequena; dois 

blocos. 

Procedimento:  

- Dispor as sete esferas grandes sobre a “pista de Newton”, em repouso. 

- Abandonar uma esfera pequena do alto da pista e observar com atenção o que 

acontece com as esferas em repouso durante e depois do choque. Registrar o 

deslocamento da esfera que mais se afastou das outras após a batida. 

 

Questões  para o aluno: 

- Esboçar um gráfico da velocidade (v) da esfera de massa (m), quanto ao tempo. 

- A esfera que é solta sofre mudança em sua velocidade após o choque? 

- Indicar no gráfico essa situação bem como o intervalo de tempo decorrido. 

- Ainda quanto ao primeiro choque, ocorreu variação da quantidade de movimento? 

Caso tenha ocorrido, demonstrar a variação. 

- Na obra Princípios matemático da Filosofia Natural, Newton fundamenta o que 

denomina de segunda lei do movimento: “A variação do movimento é proporcional à 

força motriz impressa e se faz segundo a linha reta pela qual se imprime essa força.” 

Represente matematicamente esse enunciado. 

- Demonstrar que Fr = m. a, em que Fr é a força resultante; m é a massa e a é 

aceleração adquirida. 

- Criar uma atividade, com o mesmo material, que demonstre mais uma aplicação 

direta de Fr = m. a. 

 



Comentário para o professor: 

A velocidade da esfera no plano inclinado aumenta. No primeiro choque, 

notamos que a velocidade da esfera em movimento diminui de repente. A variação 

da velocidade influi na quantidade de movimento por causa do tempo. 

 
Adaptado de: 
CRUZ, Roque. Experimentos de física em microescala. São Paulo: Scipione, 
1997. 
 

Desafio: 

Após explicações adicionais do professor sobre a Segunda Lei de Newton resolva as 

atividades propostas: 

1) Em um jogo de futebol de salão, o contato entre o pé do jogador e a bola é de um 

centésimo de segundo (0,01 s). Sendo a massa da bola de oitocentos gramas 

(0,800kg) e que ela adquire uma velocidade de 5,0 m/s, determine o valor: 

a) da variação da quantidade de movimento da bola;  

b) da força aplicada pelo pé do jogador sobre a bola; 

c) do impulso produzido pela força. 

 

2) Uma bolinha de aço com massa de 100g (0,100 kg) está em repouso sobre uma 

mesa plana e horizontal, quando é atingida por uma força constante que lhe imprime 

uma velocidade de 2,0 m/s em 10 segundos. Qual é o valor: 

a) da variação da quantidade de movimento da bolinha? 

b) do impulso produzido pela força? 

c) da força aplicada sobre a bolinha? 

 

Adaptado de: 
GONÇALVES FILHO, Aurélio; TOSCANO, Carlos. Física e Realidade. São Paulo: 
Scipione, 1997. 
 

A Terceira Lei de Newton 

Como vimos, as duas primeiras Leis de Newton, a Lei da Inércia e o Princípio 

Fundamental da Mecânica, descrevem como uma força se comporta. A Terceira, 

que vamos examinar agora, analisa o sistema de troca de forças entre os corpos. A 

Terceira Lei de Newton, uma das colunas da mecânica clássica, é formulada assim: 



Em toda interação, quando um corpo A aplica uma força sobre um corpo B, o 

corpo recebe do corpo B uma força na mesma direção e intensidade, no sentido 

oposto. 

 

 

 

Assim: |FA-B| = |FB-A|  

 

Quando acontece troca de forças, não importa saber qual corpo agiu e qual 

reagiu. O que se observa é que as forças estão sempre em pares, ou seja, quando 

se realiza uma ação, há sempre uma reação correspondente. Um exemplo bem 

simples é observarmos quando uma bola bate na parede. Nesse caso, a parede 

exerce uma força sobre a bola com a mesma intensidade e direção, no sentido 

contrário. 

Vale notar que a natureza da força de reação é sempre a mesma da de ação. 

Por exemplo, as forças de ação e reação serão as duas de contato, ou ambas 

elétricas, etc. 

 

Aplicações da Terceira Lei de Newton 

 

Constata-se que toda força que um corpo recebe, é consequência da força 

que ele aplicou. 

Exemplo 1: Quando uma pessoa caminha, ela é impulsionada para frente por 

causa da força que exerceu sobre o chão. A pessoa empurra o chão e é empurrada 

por ele. 

 



 

 

Exemplo 2: 

 

 Para subir e entrar em órbita, um foguete exerce uma ação de forças 

constante sobre o ar atmosférico, pelo jato quente que lança para trás, e, em reação 

a essa força, o foguete é mandado para cima. Uma vez em órbita, o foguete só vai 

precisar de propulsão se for necessário mudar sua rota, porque, como prevê a 

Primeira Lei de Newton, ele vai permanecer em movimento. No caso de ter que 

mudar a rota no espaço, basta aplicar uma força para o lado oposto e, conforme a 

Terceira Lei de Newton, o foguete é empurrado para o outro lado. 

 

Adaptado de: 
<http://www.infoescola.com/fisica/3a-lei-de-newton-acao-e-reacao/> 

 

Material complementar: 

Vídeo: 

Assista abaixo a uma aula bem esclarecedora sobre a Terceira Lei de 

Newton, produzida pela Khan Academy e traduzida para o português pela Fundação 

Lemann. 

<http://www.youtube.com/watch?v=H6SzZ4sFVIw> 

 

 



Experimento sobre a Terceira Lei de Newton 

Objetivo: Investigar a Terceira Lei de Newton a partir da interação entre massas. 

Material: poste; dois frascos com alça; esferas pequenas; esfera grande; mola 

(10gf); dois blocos; plano inclinável; cabo tracionador. 

Procedimento: 

- Montar o sistema colocando a esfera grande em repouso. A esfera pequena vai ser 

abandonada de um dos planos inclinados. 

- Observar com atenção o sequência de fenômenos que acontecem entre as 

esferas. 

- Após o choque, o que acontece com a esfera pequena? Em com a grande? Como 

se explica o acontecido por meio da Terceira Lei de Newton? 

A sequência do experimento será dessa forma: 

- O frasco com as 12 esferas está suspenso pela mola. 

- Localizar e representar as forças que atuam quando o sistema massa-mola está 

em repouso. Fazer um esquema e discutir a atuação da Terceira Lei de Newton no 

sistema. 

- Colocar o frasco com as 12 esferas em repouso sobre a pista; 

- No outro lado do cabo tracionador, colocar o outro frasco, sem as esferas 

inicialmente. Dar ao plano uma inclinação que permita ao sistema estar, de início, 

em repouso. Ir levando as esferas, uma por uma, do frasco cheio para o vazio. 

Observar e medir a deformação da mola ligada ao frasco sobre a pista. 

- Fazer um esquema detalhado das forças atuantes nos sistema, observando as 

forças de ação e reação. 

- É possível observar o surgimento de alguma força isolada ou elas sempre 

aparecem de duas? 

 

Comentário para o professor: 

No choque entre as esferas, ocorre uma variação na quantidade de 
movimento, o que produz uma força resultante. Essa força resultante acontece em 
par, tipo ação e reação. Uma vez que as massas são diferentes, suas inércias 
também são. É por isso que a esfera maior sofre variação pequena de velocidade, 
enquanto que na esfera menor a variação é bem maior. No caso do frasco 
pendurado, uma força de campo atua sobre ele, ou seja, uma força a distância, sem 
a presença de interação entre os dois corpos. Essa é a força da gravitação: o frasco 
atrai Terra , a Terra atrai o frasco; por isso se diz que são forças de ação e reação. 
Por outro lado, o frasco “puxa” a mola e a mola “puxa” o frasco, enquanto que a 

mola “puxa” o poste e o poste “puxa” a mola. 



Adaptado de: 
CRUZ, Roque. Experimentos de física em microescala. São Paulo: Scipione, 
1997. 
 
 

Desafios: 
 
Após exemplos e explicações adicionais do professor, resolva estes problemas: 

1) Um carro bate contra um caminhão, exercendo contra ele uma força de 20000 N.  

a) Se a massa do carro é dez vezes menor que a do caminhão, quanto vale a 

reação dessa força? 

b) Que corpo exerce a reação? 

c) Onde foi aplicada a reação?  

2) Imagine que um astronauta está consertando a nave em que viaja, que se 

encontra parada em um lugar do espaço em que não existe a força da gravidade. 

Como ele está tendo dificuldades com o conserto, fica nervoso e joga com força a 

caixa de ferramentas “para baixo”. O que acontece com o astronauta? Por quê? 

3)No momento em que alguém atinge uma bola de tênis com uma raquete, a força 

para a frente sobre a bola é maior que a força para trás sobre a raquete? Explique. 

 
Adaptado de: 
GONÇALVES FILHO, Aurélio; TOSCANO, Carlos. Física e Realidade. São Paulo: 
Scipione, 1997. 
 

ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS 

Melhorando a relação dos alunos com a Física 

 

Estas orientações metodológicas são embasadas na teoria da relação com o 

saber de Charlot (2000), bem como na concepção de experimentos cativantes, a 

partir das discussões de Laburú (2006). Quando se propõe o uso da experimentação 

nas aulas de Física, busca-se a melhoria da relação do aluno com essa área do 

saber, por meio de um envolvimento mais ativo na compreensão dos conceitos. 

Porém, deve haver um cuidado não só para se conseguir o engajamento do aluno 

nas atividades, como também para a manutenção do interesse durante as atividades 

com experimentos. 



Para que o aluno se interesse pelas atividades, é necessário que se mobilize 

para isso. O conceito de mobilização, presente na obra de Charlot (2000, p. 54), 

parece nos remeter mais diretamente a questões do ensino e da aprendizagem na 

escola, uma vez possibilita discussões sobre o processo de busca pelo 

conhecimento. Entende-se por mobilização o movimento que o sujeito faz em 

direção a algo, quando possui um bom motivo para isso. Nesse caso, o sujeito 

mobiliza todos os recursos, inclusive ele mesmo como parte integrante desses 

recursos, para realizar o que se propõe.  

Ressalta-se a distinção feita pelo autor entre mobilização e motivação: 

conforme coloca, a motivação tem como característica ser exterior ao indivíduo, pelo 

que se distingue da mobilização. Nesta, entram em jogo elementos subjetivos, 

internos do sujeito que começa a se envolver em uma ação; ou seja, a mobilização é 

a entrada em movimento. 

Contudo, para que o indivíduo entre em movimento e se comprometa com 

uma ação, é necessário que tenha um motivo para agir. Esse motivo é denominado 

por Charlot de móbil, de maneira que “mobilizar-se [...] é engajar-se em uma 

atividade originada por móbiles” (p. 55). Essa razão para agir causa a mobilização 

para ações na consecução de um objetivo, e este é o resultado atingido pelas ações 

empreendidas. 

Desse modo, no contexto da ação pedagógica, assim que o aluno se envolve 

em uma atividade, composta de um conjunto de ações, ele está impelido por um ou 

mais móbiles, para atingir determinada meta. Nesse caso, pode-se dizer que o móbil 

seria o desejo do sujeito, direcionado para a aprendizagem. Em termos da realidade 

pedagógica que originou esta Unidade Didática, e isso se vincula à relação dos 

alunos com o saber, o desinteresse percebido nos alunos em relação à disciplina de 

Física pode ligar-se à falta de contextualização dos conteúdos.  

Assim, se o aluno não é mobilizado pelo desejo interno de aprender, cabe a 

intervenção do professor, em seu papel de criar condições para a mobilização do 

aluno, valendo-se de ações que mudem a relação do educando com o saber. Nesse 

aspecto, assume-se que o professor pode fazer algo quanto à mobilização do aluno 

para aprender e isso não pode se basear apenas na necessidade de preparação 

para o vestibular, que já tem demonstrado não ser um móbile suficiente para o 

engajamento do aluno na aprendizagem dos conceitos físicos.  

 



O conceito de experimentos cativantes 

 

As atividades experimentais para a compreensão dos fenômenos físicos por 

parte dos alunos têm lugar de destaque nas Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica do Estado do Paraná para a disciplina (PARANÁ, 2008). Postula o 

documento que, no trabalho com atividades experimentais, o professor, além de 

esclarecer um certo fenômeno, deve assumir uma atitude de questionamento, 

propondo desafios ao aluno, provocando para que este coloque suas ideias, a serem 

problematizadas pelo docente. 

Vale mencionar a ressalva das Diretrizes de que “uma experiência que 

permite a manipulação de materiais pelos estudantes ou uma demonstração 

experimental pelo professor, nem sempre precisa estar associada a um aparato 

sofisticado”. (PARANÁ, 2008, p. 74). Assim, a visão do documento norteador de 

nossa prática aponta para a utilização de materiais de baixo custo, bem como para o 

fato de que as atividades no laboratório ou na sala de aula devem contribuir para 

combater a concepção de uma ciência fechada, à espera de confirmação de suas 

verdades já estabelecidas. De igual forma, as Diretrizes ressaltam que a 

experimentação não será o único componente de uma proposta de ensino focada no 

conhecimento. 

Quanto à experimentação na aula de Física, o uso de um experimento 

cativante toca a questão da motivação, relacionada à relação do aluno com o saber. 

Como visto, Charlot (2000) orienta que, para o envolvimento do sujeito em uma 

atividade, deve haver mobilização. E para que esta ocorra, a atividade deve ter 

significado para a pessoa. 

Focalizando aspectos motivacionais escolares, Pintrich & Schunk (1996 apud 

LABURÚ, 2006) assinalam quatro fontes intrinsecamente favorecedoras da 

motivação, de aplicação desejável na idealização de atividades escolares. São elas 

o desafio, a curiosidade, o controle e a fantasia. Em acréscimo, os autores destacam 

que as atividades experimentais escolares podem ser cativantes se representam 

uma novidade para o aluno.  

Conforme os autores mencionados, para que tenham apelo ao aluno, as 

atividades devem atender duas dimensões distintas do interesse, por eles chamadas 

de satisfação de baixo nível e satisfação de alto nível. A satisfação de baixo nível se 

dá quando a motivação para a atividade ocorre pelo recurso ao bizarro, ao chocante, 



à magia. Trata-se de um tipo de satisfação mais sensorial, relacionada mais 

diretamente à diversão. Por seu turno, as atividades empíricas voltadas à satisfação 

de alto nível procuram motivar apelando à habilidade ou capacidade intelectual para 

a solução de problemas, pelo controle do ambiente experimental ensejado. 

Ressalvam os autores que a atividade experimental cativante na dimensão de 

baixo nível deve ter seu lugar no trabalho pedagógico. Esse tipo de atividade possui 

certa autonomia para motivar, pois depende menos da mediação do professor, pelo 

fato de que o caráter cativante tende a se estabelecer por si só na relação entre o 

sujeito e o objeto, ou seja, entre o aluno e o experimento. Contudo, na motivação na 

dimensão de alto nível, prevê-se a mediação do professor, pois este deverá 

promover as inferências necessárias para a construção do conhecimento científico 

(PINTRICH & SCHUNK, 1996 apud LABURÚ, 2006), 

Assim, resumidamente, o ideal é que uma proposta de experimentação 

prática procure combinar as duas dimensões, dado o fato de que a captação inicial 

do interesse do aluno pode se dar com mais eficácia pelo recurso à motivação 

advinda da dimensão de baixo nível. 

Porém, não basta a provocação inicial da motivação do aluno; uma vez que 

um experimento pode ser longo, é necessário que o professor se preocupe também 

como a manutenção do envolvimento do aluno com a atividade. Mesmo que ocorra 

motivação inicial a partir do experimento, a perda do fio da meada pelo aluno pode 

tornar a continuação da atividade mecânica e desmotivada. A consequência disso é 

a ausência de significado e de sentido para a continuação do experimento. Como 

visto em Charlot (2000), essa perda de significado pode causar a interrupção da 

mobilização do sujeito, esvaziando sua motivação. Como forma de verificar como 

anda a motivação do educando, Laburu (2006) sugere como critério que o professor 

observe a cooperação e interação positiva entre os alunos, bem como as perguntas 

espontâneas por eles colocadas, além do tempo de atenção que voltam ao 

experimento. 

São esses os principais aspectos que embasam esta proposta com 

experimentos cativantes. Por meio da aplicação dos princípios colocados, busca-se 

como resultado uma mudança da relação do aluno com a Física, mobilizando-o por 

meio de atividades práticas que façam sentido para ele, principalmente pelo 

envolvimento ativo na construção do conhecimento. 
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