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TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF – UFRGS, FACHINELLO, C.S. & MOREIRA, M.A., v. n. 
 

APRESENTAÇÃO 
 

Este texto de apoio é uma produção resultante da dissertação de mesmo título (Fachinello, 

2008). O texto traz um resumo da problemática abordada e dá ênfase aos procedimentos práticos 

adotados durante a intervenção didática do qual resultou. Traz exemplos, situações-problema 

resolvidos por alunos de acordo com a proposta, tanto em aula quanto em avaliações, resultados e 

sugestões de procedimentos. 

 A intervenção didática, na qual a proposta foi aplicada, ocorreu nos anos letivos de 2004 e 

2005 na 1ª série do Ensino Médio em uma escola particular, com 58 alunos em 2004 e 45 alunos em 

2005. A professora responsável pela intervenção relata algumas atividades que considera válidas 

como instrumentos de detecção de conhecimentos-em-ação utilizados pelos alunos.Apesar de não 

parecer novo, já que fala sobre uma situação que todo o professor de Física  na sua prática em sala 

de aula, no Ensino Médio, já vivenciou em algum momento, propõe uma discussão e uma revisão no 

modo de se tratar tal situação – a situação referida aqui é a dificuldade na aprendizagem da Física, 

devida ao seu formalismo, na primeira série do Ensino Médio e o uso opcional da linguagem verbal, 

escrita ou falada, como uma alternativa na forma de explicitação do conhecimento por parte do aluno. 

A linguagem formal como é apresentada aos alunos no estudo da Física, mostra-se 

demasiadamente abstrata. Os alunos da primeira série do Ensino Médio apresentam dificuldade em 

relacionar conceitos e transcrever o fenômeno físico em linguagem formal com domínio de 

significados. A professora fez uma avaliação do seu trabalho e verificou que, quanto ao papel de 

mediadora do processo de aprendizagem era preciso rever a sua prática e propor um caminho mais 

suave e eficiente para que seu aluno pudesse, a partir do seu conhecimento prévio (algumas vezes 

alternativo) evoluir para o conhecimento cientificamente aceito. Este caminho se deu através do uso 

mais intensificado do diálogo, da discussão orientada e do uso da linguagem verbal nas resoluções 

de situações-problema.  

A linguagem verbal apresenta-se como um bom instrumento de verificação dos 

conhecimentos-em-ação que o aluno faz uso na resolução de problemas e, a partir destes 

conhecimentos,  torna-se possível averiguar dificuldades e propor estratégias para ajudar o aluno a 

superá-las.  

Fundamentam este trabalho a teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget (1989), a 

psicologia educacional de David Ausubel (1978,1980), o interacionismo social de Lev Vygotsky (1987) 

e a teoria psicológica dos campos conceituais de Gérard Vergnaud (1996). Destas, apenas a última é 

aqui descrita sucintamente. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
  
É observada com freqüência pelos professores de Física do Ensino Médio, uma grande 

dificuldade por parte dos alunos na compreensão dos conceitos envolvidos na aprendizagem dos 

diversos conteúdos da Física e de relacioná-los a novas situações.   

 Na forma como normalmente os conteúdos de Física trabalhados no Ensino Médio são 

distribuídos ao longo das três séries, a Mecânica é trabalhada na 1ª série. No entanto é muito fácil 

encontrar professores de Física que, nas suas práticas em sala de aula, verificam grande dificuldade 

em começar pela Mecânica que, apesar ou talvez por estar presente no cotidiano do aluno, vem 

carregada de conceitos intuitivos com os quais ele (o aluno) procura resolver seus problemas diários.  

A mudança conceitual do conceito intuitivo para o conceito cientificamente aceito é um 

processo lento e gradativo que pode levar muito mais tempo do que o suposto, considerando a 

distribuição de conteúdos, ao longo de um ano. O aluno não esquece ou simplesmente substitui seus 

conceitos intuitivos e, por diversas vezes, mesmo tendo sido trabalhados os conceitos científicos, 

recorre a eles para resolver suas situações-problema nas aulas de Física e no seu cotidiano fora da 

sala de aula. 

Diferentemente do uso, no dia-a-dia, por parte do aluno, de conceitos intuitivos, em sala de 

aula a Física  traz  conceitos científicos e  requer uma linguagem própria, formalizada, cientificamente  

aceita,  que  faz  uso  de  símbolos  para  comunicar significados e que muitas vezes não está ao 

alcance da compreensão do aluno – os símbolos e significados ainda não apresentam sentido para o 

aluno. A representação matemática (fórmulas) utilizada na Física não raramente é entendida pelo 

aluno como algo independente dos conceitos envolvidos. É fácil verificar esta situação em conversas 

com os alunos, principalmente quando se refere a sua necessidade de decorar muitas fórmulas para 

resolver situações-problema propostas em avaliações.  

 Uma das justificativas, utilizadas por alunos, pais e professores, para a não aprendizagem da 

Física é a chamada “falta de base” que se refere ao Ensino Fundamental, mais precisamente à 

Matemática e ao ensino de ciências da 8ª série onde, na maioria das escolas, são trabalhadas 

noções gerais (e superficiais) da Física e da Química. Com relação ao ensino de Física anterior ao 

Ensino Médio, existem propostas de introduzi-lo desde a Educação Infantil até o final do Ensino 

Fundamental que aplicadas obtiveram resultados bastante animadores levando a uma expectativa 

otimista com relação ao ensino de Física e à construção ou reconstrução de conceitos menos 

alternativos e mais científicos por parte do aluno. 

 Com relação à falta de base devido à matemática do Ensino Fundamental, os alunos se 

referem as suas dificuldades em trabalhar as operações básicas da Matemática como as quatro 

operações, transformações de unidades, potenciação, radiciação, funções do primeiro e segundo 

graus e representação gráfica, assuntos normalmente trabalhados ao longo do Ensino Fundamental 

mas que talvez não tenham apresentado significado ao aluno no momento em que foram 

apresentados ─ uma aprendizagem mecânica incapaz de possibilitar identificação e interpretação em 

outras situações-problema propostas como, por exemplo, na Física. 
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O aluno apresenta dificuldade em expressar-se pois seus conceitos intuitivos não são válidos 

cientificamente e, mesmo sendo considerados como um possível ponto de partida para a 

aprendizagem, deverão ser revistos de acordo com sua validade ou não, buscando uma mudança 

conceitual que pode estar ainda muito distante de ocorrer. O aluno também possui dificuldade  em  

expressar-se  na  linguagem  formal  pois  não relaciona conceitos, símbolos e significados não 

conseguindo resolver as situações-problema propostas. Esta situação causa frustração por parte do 

aluno que se sente incapaz de aprender Física pois ela é muito “difícil”, isto é, não é compreendida. O 

comentário a seguir reflete bem o problema: “(...) não é sempre que sei o que estou calculando (...)” 

(L.S. 15 anos, aluna da 1ª série do Ensino Médio). 

O problema parece estar, portanto, na comunicação entre professor e aluno. Se o professor 

quer ensinar precisa criar condições para que o aluno venha a falar a linguagem que está ensinando, 

no caso a Física. Se o aluno ainda não dispõe de condições para fazer uso desta linguagem em 

comum, científica dentro do contexto de sala de aula, então o professor deverá conduzi-lo com este 

objetivo.  A dificuldade em fazer uso da linguagem formal não deve ser um empecilho ao aprendizado 

da Física.  

 A Física é uma ciência formal, comunicada em linguagem formal onde os conceitos são 

elaborados, transcritos e os significados são comunicados através do uso de símbolos numa 

representação algébrica formal.  

No entanto, para ser comunicada, ela deve ser compreendida pelos seus usuários, no caso, 

professor e alunos. A professora, responsável por esta proposta, vivenciou por diversas vezes em 

sala de aula, situações em que alunos apresentavam grande dificuldade em expressar-se em 

linguagem formal e que, solicitados a responder verbalmente sobre a situação-problema proposta, 

eram capazes de apresentar corretamente a resolução do problema. Expressões do tipo “eu sei 

como, fiz de cabeça, mas não sei colocar em cálculos”  são muito comuns por parte destes alunos e a 

professora, então, propôs que falassem, explicitassem verbalmente, a respeito deste “como” e esta 

tarefa passou a fazer parte do processo de resolução de problemas nas aulas de Física.  

A resolução de problemas tem aqui, como ponto de partida, o conhecimento implícito do 

aluno. O aluno é inicialmente instigado a fazer o uso da linguagem verbal explicitando seu 

conhecimento e estratégias de resolução e evoluindo, gradativamente, de acordo com  o  seu  

desenvolvimento conceitual e através do progressivo domínio de um campo conceitual complexo, 

para um estágio operacional formal cientificamente aceito e explícito. A professora tem  papel  de  

mediadora  da  interação  sujeito-situação e é provedora de situações-problema cada vez mais 

complexas que requeiram domínio progressivo de conceitos e “máxima transformação do 

conhecimento adquirido” (Moreira, 2000, p. 41) sendo possível, assim, evidenciar uma aprendizagem 

significativa e não meramente mecânica. 

As dificuldades do ensino e aprendizagem não se limitam aos recursos materiais, há fatores 

mais relevantes neste processo, os sujeitos envolvidos - professor, aluno e as suas relações. Neste 

sentido a busca por uma solução para as dificuldades verificadas, não depende necessariamente de 

recursos materiais ou financeiros, mas passa pela sensibilidade e conduta do professor como 

profissional. O que é feito aqui é uma proposta direta ao professor – ao mediador. 
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Não é difícil encontrar professores que se consideram bons professores quando o índice de 

reprovação na sua disciplina é alto. Felizmente existem professores que fazem uma avaliação crítica 

sobre seu trabalho tentando ver o que está errado, os motivos pelos quais seus alunos não 

conseguem aprender e que buscam traçar estratégias para um melhor resultado. 

Há professores de Física que não admitem respostas em linguagem verbal em suas provas, 

considerando correta apenas a resposta baseada em linguagem formal, geralmente quantitativa  

onde  o  aluno  substitui  símbolos  por  valores  numéricos  nem sempre compreendendo as relações 

e sendo pouco ou nada significativo para ele. Se o aluno esquecer a fórmula ou efetuar erros 

matemáticos, a avaliação quanto ao seu conhecimento sobre o conteúdo da Física será refletida por 

esta situação e não pelo o que ele possa vir a saber. 

A linguagem verbal, escrita ou falada, é uma forma de expressão sobre como o problema foi 

pensado, que estratégias foram utilizadas e que conceitos foram relacionados sem fazer o uso, de 

início, das operações formais (matemáticas). Os alunos da primeira série do Ensino Médio, na sua 

grande maioria, têm dificuldade em relacionar seus conceitos quase intuitivos da Física com a 

formalização exigida em sala de aula, existe uma grande barreira que deve ser transposta de forma 

mais suave do que vem sendo normalmente feito. É preciso partir daquilo que o aluno já sabe, 

mesmo que sejam conceitos inicialmente equivocados, não aceitos cientificamente, e o professor 

deverá orientá-lo de forma que evolua, gradativamente, para o conhecimento científico.  

A comunicação entre professor e aluno deve ser em uma linguagem que possa ser 

compreensível a ambos, é claro que o professor deverá corrigir, com o seu aluno, possíveis falhas 

desta comunicação – conceitos que não são compreendidos da mesma forma por ambos, por 

exemplo. A linguagem verbal vai sendo aprimorada, corrigida, compreendida, comunicada e aceita 

pelo professor e pelo o aluno até que o entendimento seja mútuo e ela possa ser elevada à condição 

de linguagem formal incluindo a transcrição para a linguagem representacional matemática dos 

conceitos. 

A linguagem verbal e a linguagem formal, portanto, se complementam e não competem como 

se poderia pensar, e é nesta complementação que se dá a apreensão do conhecimento por parte do 

aluno. 

A seguir é apresentado o referencial teórico no qual se apoiou este trabalho, os 

procedimentos práticos, exemplos de situações-problema resolvidos por alunos de acordo com a 

proposta, sugestões de atividades e resultados.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO: A TEORIA DOS CAMPOS CONCEITUAIS DE VERGNAUD 
 

A teoria dos campos conceituais de Gérard Vergnaud é uma teoria psicológica cognitivista 

neopiagetiana que tem como núcleo do desenvolvimento cognitivo a conceitualização do real e  

que difere da teoria de Piaget  

  
“(...) ao tomar como referência o próprio conteúdo do conhecimento e 
a análise conceitual do progressivo domínio desse conhecimento, 
bem como ao ocupar-se do estudo do desenvolvimento cognitivo do 
sujeito-em-situação ao invés de operações lógicas gerais, de 
estruturas gerais do pensamento.” (Moreira, 2004) 
 

 
 Vergnaud argumenta que o conhecimento está organizado em campos conceituais cujo 

domínio ocorre progressivamente. Campo conceitual é, para Vergnaud, “um conjunto informal e 

heterogêneo de problemas, situações, conceitos, relações, estruturas, conteúdos e operações de 

pensamento, conectados uns aos outros e, provavelmente, entrelaçados durante o processo de 

aquisição” (Vergnaud, 1982; apud Moreira, 2004 p. 8). 

Os campos conceituais são constituídos por situações (tarefas) que necessitam, para seu 

domínio, o domínio de conceitos diversos. O campo conceitual da Dinâmica, por exemplo, faz parte 

do campo conceitual da Física Clássica e os campos conceituais de Força e Movimento fazem parte, 

por sua vez,  do campo conceitual da Dinâmica. Vários conceitos são envolvidos nas situações que 

constituem os campos conceituais de Força e Movimento como, por exemplo, interação, velocidade, 

aceleração, massa entre outros.  

Para conceituar campo conceitual, Vergnaud faz uso de três argumentos principais: uma 

situação não pode ser analisada a partir de um único conceito; um conceito não pode ser formado a 

partir de uma única situação e  

 
“a construção e apropriação de todas as propriedades de um conceito 
ou de todos os aspectos de uma situação é um processo de muito 
fôlego que se desenrola ao longo dos anos, às vezes uma dezena de 
anos, com analogias e mal-entendidos entre situações, entre 
concepções, entre procedimentos, entre significantes” (Vergnaud, 
1983; apud Moreira, 2004 p. 10).  

 
O conceito, na teoria de Vergnaud, é um tripleto S – I – R, onde S é o conjunto de situações 

que dão sentido ao conceito (referente), I é o conjunto de invariantes operatórios associados ao 

conceito (significado) e R é o conjunto de representações simbólicas que permitem representar o 

conceito (significante). 

Na teoria dos campos conceituais, a essência do desenvolvimento cognitivo é a 

conceitualização e são as situações que dão sentido ao conceito. Portanto são as situações e não os 

conceitos que constituem a principal entrada de um campo conceitual. O conceito de situação 

empregado por Vergnaud é o de tarefa e não o de situação didática (op. cit. pp. 10-11). 
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 Piaget introduz o conceito de esquema que na teoria de Vergnaud tem um alcance mais 

amplo sendo tratado como o que há de invariante na conduta do sujeito frente a uma dada classe de 

situações e que deve relacionar-se com as características das situações às quais se aplica (op. cit. 

pp. 12-13). Decorre daí, na teoria de Vergnaud, a interação esquema-situação. Em situações 

familiares ao sujeito, não novas, ele recorre a um único esquema, de eficácia já conhecida por ele na 

resolução desta classe de situação. No entanto, quando uma situação nova é apresentada ao sujeito, 

ele recorre a vários esquemas que deverão ser acomodados, descombinados e recombinados. “(...) o 

desenvolvimento cognitivo consiste sobretudo, e principalmente, no desenvolvimento de um vasto 

repertório de esquemas” (op. cit. p. 12). 

Os ingredientes dos esquemas, como define Vergnaud, são metas e antecipações, regras de 

ação do tipo “se... então”, invariantes operatórios – conceitos-em-ação e teoremas-em-ação, que são 

a parte conceitual dos esquemas  – e possibilidades de inferência.  

 Os invariantes operatórios (...) dirigem o reconhecimento, de parte do sujeito, dos elementos 

pertinentes à situação e à categoria da informação sobre tal situação. (Sousa e Fávero, 2002, p. 64).  

É preciso definir aqui o que são teorema-em-ação e conceito-em-ação. Teorema-em-ação e 

conceito-em-ação são invariantes operatórios, conhecimentos contidos nos esquemas que articulam 

teoria e prática.“Teorema-em-ação é uma proposição considerada como verdadeira sobre o real; 

conceito-em-ação é um objeto, um predicado, ou uma categoria de pensamento tida como pertinente” 

(Vergnaud, 1996; apud Moreira, 2004 p. 15).  

 Teorema-em-ação é uma proposição e não há proposição sem conceito. No entanto, 

proposições podem ser verdadeiras ou falsas, já os conceitos podem ser relevantes ou não. “Há uma 

relação dialética entre conceitos-em-ação e teoremas-em-ação, uma vez que conceitos são 

ingredientes de teoremas e teoremas são propriedades que dão aos conceitos seus conteúdos. Mas 

seria um erro confundi-los” (Vergnaud,1998; apud Moreira 2004 p. 16). 

 Os conceitos-em-ação e os teoremas-em-ação são, na maioria das vezes, implícitos, não 

científicos, com grande dificuldade de comunicação e argumentação, mas podem tornar-se explícitos,  

considerados como conhecimento conceitual e aceitos cientificamente. Os alunos têm, na sua 

maioria, uma grande dificuldade de explicitar seus teoremas-em-ação, colocar em palavras seu 

conhecimento, e sua forma de expressar-se está muito distante do formalismo que muitos 

professores esperam desde o início do processo. O aluno progressivamente domina o campo 

conceitual e, em decorrência, seu conhecimento evolui de implícito para um conhecimento 

formalizado explícito. Segundo Vergnaud: 

 
“(...) é através de situações de resolução de problemas que os 
conceitos se desenvolvem no aluno e as situações de resolução de 
problemas que tornam os conceitos significativos para os alunos 
podem estar, pelo menos inicialmente, muito distantes do formalismo 
apresentado pelo professor. Mas, apesar disso, tais situações são 
essenciais para o desenvolvimento de conceitos. Quer dizer, ao 
mesmo tempo que as situações formais são necessárias é preciso 
levar em consideração que o aluno pode estar ainda muito longe 
delas” (Vergnaud, 1983; apud Moreira, 2004 p. 25) 

 

 12



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF – UFRGS, FACHINELLO, C.S. & MOREIRA, M.A., v. n. 
 

 
A influência de Vygotsky na teoria dos campos conceituais está nas suas idéias sobre o  

papel que o professor representa nesta transição do conhecimento implícito para o conhecimento 

explícito, no progressivo domínio de um campo conceitual. O professor é mediador, faz uso da 

linguagem e de símbolos e, principalmente, oferece situações diversas, cuidadosamente escolhidas e 

oportunas dentro da zona de desenvolvimento proximal do aluno.  

Verifica-se na teoria de Vergnaud uma constatação ausubeliana quando se refere à resolução 

de problemas – situações-problema – progressivamente mais complexos, não-familiares e que 

requeiram a máxima transformação do conhecimento adquirido, o que evidencia, segundo Ausubel, a 

aprendizagem significativa. A resolução de problemas similares não propicia o desenvolvimento de 

novos esquemas, mas a utilização de um único esquema já organizado e eficiente na resolução desta 

classe de situações pelo aluno. 

A partir da teoria dos campos conceituais é possível realizar estudos sobre as dificuldades 

dos alunos em situações-problema analisando os conhecimentos-em-ação e teoremas-em-ação  

invocados por eles durante  o processo, a forma como eles expressam suas resoluções, o quando 

são explícitas, formais e cientificamente aceitas e o como pode se dar, a partir da resolução de 

problemas, o progressivo domínio de um campo conceitual.  
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3. UMA ALTERNATIVA PARA O ENSINO DA DINÂMICA A PARTIR DA RESOLUÇÃO 
QUALITATIVA DE PROBLEMAS – PROCEDIMENTOS 

  
Muitos alunos apresentam uma tendência natural em querer resolver problemas com o uso da 

linguagem verbal, situação que é combatida pela maioria dos professores pelo caráter pouco 

científico que é apresentado. É preciso compreender, no entanto, que alguns alunos fazem uso desta 

linguagem por ser uma forma (muitas vezes a única forma) que eles dispõem, na ocasião, para 

resolver e explicitar suas resoluções. Impor a linguagem formal logo nos primeiros contatos com o 

estudo da Física, como única forma de expressão, pode acabar causando um grande desequilíbrio no 

aluno. O professor deve atuar como mediador no processo de aprendizagem e na evolução do uso da 

linguagem verbal, que vai sendo aprimorada, e transcrita, para o uso da linguagem formal visando 

uma aprendizagem significativa e não puramente mecânica. 

 

“Quer dizer, a formalização – o ensino direcionado à formalização – é 
necessária, porém é preciso levar em conta que as idéias científicas 
evoluem no aluno, durante um longo período de desenvolvimento 
cognitivo, através de uma variedade de situações e atividades e que 
qualquer conhecimento formal e axiomatizado que o aluno apresenta 
pode não ser mais do que a parte visível de um iceberg formado 
basicamente por conhecimentos implícitos. O ensino de ciências não 
pode deixar de lado a simbolização e a formalização, porque a 
ciência é simbólica,  formal e explícita, mas é preciso ter sempre em 
mente que o conhecimento do aluno, como de qualquer outro sujeito, 
é, em grande parte, implícito. O ensino de ciências deve facilitar a 
transformação do conhecimento implícito em explícito, sem nunca 
subestimá-lo ou desvalorizá-lo.” (Moreira, 2004 p.24-25) 

 
  
 O aluno deve ser capaz de enunciar com clareza os conceitos e teoremas-em-ação e, para 

tanto, deve ser incentivado a esta prática seja durante as aulas ou em avaliações. As situações-

problema não devem ter caráter mecanicista que leve apenas à repetição de um mesmo esquema 

por parte do aluno.  Ao contrário,  devem  ser  variadas,  com  níveis de dificuldade também variados, 

que façam o aluno rever constantemente seus esquemas. As situações-problema devem ser 

discutidas com seus pares (colegas) e também com o professor que,  como mediador,  deve  

incentivar  nos alunos a comunicação verbal de suas concepções, levar à discussão dos prós e 

contras das possíveis concepções divergentes (criar um conflito cognitivo) e orientar na busca de 

soluções.   

Para o aluno, os conceitos e teoremas-em-ação inicialmente são implícitos e gradativamente 

vão se tornando explícitos e cientificamente aceitos. O uso consciente e não meramente mecânico da 

linguagem formal é uma evidência da capacidade de explicitar os conceitos e teoremas-em-ação. 

Segundo Vergnaud, 

 

(...) os conceitos-em-ação e os teoremas-em-ação não são nem 
verdadeiros conceitos nem verdadeiros teoremas pois, na ciência, 
conceitos e teoremas são explícitos e podem-se discutir suas 
pertinência e veracidade, o que não é necessariamente o caso dos 
invariantes operatórios” (Vergnaud, 1990; apud Greca e Moreira, 
2004) 
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 As concepções prévias dos alunos devem ser investigadas e conduzidas pelo professor. 

Estas concepções, muitas vezes alternativas, poderão se apresentar como precursoras importantes 

para novos conhecimentos que poderão ser científicos ou como obstáculos a aquisição destes 

conhecimentos. Concepções alternativas, comumente em desacordo com os conhecimentos 

científicos no contexto de sala de aula, são extremamente resistentes a mudanças pois são 

decorrentes de aprendizagem significativa corroborada em muitas situações do cotidiano do aluno.  

Os conceitos e teoremas-em-ação contidos nas concepções prévias dos alunos podem não ser 

verdadeiros teoremas e conceitos científicos mas poderão evoluir para tal. O professor, em sua ação 

mediadora, deverá identificar em quais conhecimentos prévios o aluno poderá apoiar-se para 

aprender orientar esta mudança conceitual. 

 

Mas esta mudança conceitual, de concepções alternativas para o conhecimento científico 

aceito e compartilhado pelos seus pares, requer tempo e, por mais que o professor pense que já é o 

suficiente, que os alunos já trabalharam situações-problema variadas o bastante para ampliar seu 

repertório de esquemas e tornar seus conceitos e teoremas-em-ação explícitos e cientificamente 

aceitos, verá que sempre poderão haver situações-problema em que o aluno retornará a fazer uso 

das suas concepções prévias e alternativas evidenciando o quanto resistente são elas.  

 

Situações-problema que têm apresentação objetiva, do tipo “de marcar”, típicas de concursos 

de vestibular e presentes em livros de texto de Física e em avaliações aplicadas pela maioria dos 

professores, podem conduzir a uma avaliação equivocada por parte do professor. O aluno poderá 

escolher a alternativa correta sem, necessariamente, basear-se em conhecimentos científicos e, para 

averiguar a validade destes conhecimentos, sugere-se que este tipo de questão seja complementada  

com  perguntas  pertinentes  que  poderão  ocorrer  oralmente  durante  a  aula,   por  

escrito, ou na própria avaliação através de solicitação de mais informações sobre a resolução da 

situação-problema. O aluno deve ser estimulado a explicitar o melhor possível seus conhecimentos-

em-ação durante o processo de resolução de problemas, falando ou escrevendo sobre, para que o 

professor possa identificá-los e, a partir daí, determinar seus procedimentos. 

 

No ano letivo de 2004, após trabalhar os movimentos sob a ação da força peso e de introduzir 

os principais conceitos que compõem o campo conceitual da Dinâmica, os alunos foram submetidos a  

um pequeno teste composto por três questões que fazem parte de um teste elaborado pelos 

professores Fernando L. Silveira,  Marco A. Moreira e Rolando Axt (1992) do Instituto de Física da 

UFRGS. O gabarito foi modificado para um esquema mais dissertativo – os alunos foram 

questionados quanto as suas opções devendo apresentar justificativas para as suas respostas. A 

numeração das questões está de acordo com o teste original. 
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Tabela 1 – Enunciado geral, questão 17 e respostas. 

As questões 17, 18 e 19 referem-se ao enunciado abaixo: 
Um menino lança uma pequena pedra que descreve uma trajetória como a representada na figura (a força de 
resistência do ar sobre a pedra é desprezível). O ponto B é o ponto mais alto da trajetória. 

 
As setas nos esquemas seguintes simbolizam as forças exercidas sobre a pedra. 
 
17. No ponto A, qual é o esquema que melhor representa a(s) força(s) sobre a pedra? 

 
Alternativa correta: D 
 
Justificativa: Sendo desprezível o efeito da força de atrito sobre o corpo, a  única força que atuará na bola será 
a força peso. 
 Nº de alunos que 

optaram pela 
alternativa 

Diga que força(s) é(são) representada(s) pelo(s) vetor(es) na resposta que você optou 
em cada uma das questões. Redesenhe a sua opção. 
Justificativas apresentadas: 

A 22 “força de lançamento e peso” 
“ tração e peso” 
“velocidade e peso” 
“peso e normal” 
“vx e vy” 

B 11 “v, px e peso” 
“peso, normal e velocidade” 
“peso, normal e movimento” 

C 18 “força para cima, força para baixo e força resultante” 
“altura, trajetória e gravidade” 
“normal, peso e tração” 
“movimento, direção e peso” 

D 5 “peso” 
E 2 “peso” 

“força e peso” 
 

 

 As concepções alternativas estão fortemente presentes nas justificativas. A maioria dos 

alunos recorre a “forças” inexistentes que justifiquem o movimento do corpo, que sejam aplicadas no 

mesmo sentido e direção deste. O solicitado na questão é bastante claro, indicar as forças, o que leva 

a ver que muitos alunos não conseguem fazer distinção entre as diferentes forças, velocidade, 

componentes vetoriais, representação vetorial e outros.  
A força peso, apesar de aparecer em quase todas as justificativas, por não ter a mesma 

direção e sentido do movimento, precisa ser “complementada” e, neste sentido, muitos alunos (53 

alunos!) fazem uso de conceitos diversos. Os termos utilizados nas aulas de Física parecem ser 

ainda muito novos e sem significados para os alunos. Novos em relação aos significados atribuídos 

na Física  pois vários termos têm outros significados no seu dia-a-dia o que pode causar confusão.  
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A maioria dos alunos recorre ao teorema-em-ação, contido em suas concepções alternativas,  

de que “força gera movimento e, portanto, deve ter a mesma direção e sentido deste”. Os alunos 

relacionam força com a velocidade e não força com a aceleração. 

O invariante operatório “sendo desprezível o efeito da força de atrito sobre o corpo, a única 

força que atuará na bola será a força peso”, parece estar presente para apenas 5 alunos e não é 

observado em relação aos demais. 
Tabela 2 – questão 18 e respostas 

18. No ponto B, qual é o esquema que melhor representa a(s) força(s) sobre a pedra? 
 

 
 
Alternativa correta: A 
 
Justificativa: Sendo desprezível o efeito da força de atrito sobre o corpo, a única força que atuará na bola será 
a força peso. 
 
 Nº de alunos 

que optaram 
pela alternativa 

Diga que força(s) é(são) representada(s) pelo(s) vetor(es) na resposta que você optou 
em cada uma das questões. Redesenhe a sua opção. 
Justificativas apresentadas: 

A 8 “peso” 
B 13 “normal, tração e peso” 

“força constante” 
“velocidade, peso e px” 
“normal, peso e força resultante” 

C 8 “força” 
“vx” 
“velocidade” 

D 24 “velocidade e peso” 
“normal e peso” 
“força e peso” 
“tração e peso” 
“peso e direção” 

E 5 “peso, normal e vx” 
 

 O número de acertos, em relação à questão anterior, teve uma pequena melhora. Mas não 

vamos nos enganar, a situação também mudou. Como o corpo parou de subir, na concepção de 

alguns alunos, que optaram pela alternativa A, parou de existir uma força para cima. Mesmo assim, o 

número de alunos que erraram a questão é gritante e suas justificativas reforçam a evidência de que, 

para o aluno, há a necessidade de uma força com o mesmo sentido do movimento – o corpo continua 

indo para frente. 

 O invariante operatório “sendo desprezível o efeito da força de atrito sobre o corpo, a única 

força que atuará sobre o corpo, será a força peso” para este tipo de movimento, parece estar 

presente para apenas 8 alunos. É fácil evidenciar que mesmo depois de várias aulas sobre o tópico e 

outros anteriores, vários alunos não sabem distinguir as grandezas envolvidas, fazem uso de termos 

sem ter o domínio do seu significado tanto para diferentes tipos de força quanto para a velocidade – 

“É uma ilusão pensar que algumas aulas de ciências bem dadas poderão levar a uma mudança 

conceitual, no sentido de abandono definitivo dos significados alternativos e adoção dos significados 

científicos”. (Moreira, 1999, p. 175). 
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 O uso da velocidade como sendo uma força parece estar relacionado a um teorema-em-ação 

equivocado em que “se existe movimento existe uma força com a mesma direção e sentido deste 

movimento”. Esta concepção alternativa é corroborada no cotidiano do aluno – ele sabe que se deixar 

de aplicar uma força (não perpendicular) sobre uma caixa apoiada em um plano horizontal, a caixa 

terá sua velocidade reduzida até parar. O aluno não associa o efeito  da  força  de  atrito  na  

desaceleração  da  caixa. A associação feita pelo aluno é entre a força e a velocidade – se uma 

deixar de existir a outra cessa. O cotidiano do aluno lhe oferece condições de uma aprendizagem 

significativa que, no entanto, é constituída por concepções alternativas, errôneas, muito resistentes à 

mudanças. 

  Este equívoco pode ter sido reforçado, ainda que, sem intenção, em aula quando a 

velocidade de lançamento (do movimento em questão) é decomposta em uma componente vertical 

(v0y) e outra horizontal (vx). A componente vertical tem o seu valor reduzido conforme a aceleração da 

gravidade e a componente horizontal mantém-se constante. Ao representar as componentes da 

velocidade do corpo ao longo da sua trajetória, no ponto de maior altura, onde vy é zero, é 

desenhado apenas o vetor vx de forma idêntica à apresentada na alternativa C deste teste – os 

alunos lembraram do desenho do vetor mas não foram capazes de relacioná-lo a grandeza 

correspondente de forma correta.  

Mais uma vez, e agora em sala de aula, a concepção prévia de que “se tem força, tem 

velocidade” foi corroborada: no desenho, o vetor horizontal foi associado à velocidade conseqüente 

da aplicação da força. Neste caso, foi possível averiguar uma falha no campo conceitual em questão 

e a professora pode rever o seu trabalho.  

Tabela 3 – questão 19 e respostas 

1.No ponto C, qual é o esquema que melhor representa a(s) força(s) sobre a pedra? 

 
 
Alternativa correta: E 
 
Justificativa: Sendo desprezível o efeito da força de atrito sobre o corpo, a  única força que atuará na bola será 
a força peso. 
 
 Nº de alunos 

que optaram 
pela alternativa 

Diga que força(s) é(são) representada(s) pelo(s) vetor(es) na resposta que você optou 
em cada uma das questões. Redesenhe a sua opção. 
Justificativas apresentadas: 

A 4 “peso” 
B 2 “peso e normal” 
C 8 “peso e normal” 

“peso, px, e velocidade” 
“força resultante” 
“peso, normal e tração” 
“peso, velocidade e normal” 

D 35 “força e peso” 
“força resultante e peso” 
“normal e peso” 
“vx e vy” 
“velocidade e gravidade” 
“tração e peso” 
“peso e velocidade” 
“peso e vx” 

E 9 “peso” 
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A “força” proveniente de concepções prévias e, para muitos alunos, alternativas, é 

evidenciada novamente. Apesar de quatro alunos usarem como justificativa a força peso na letra “A”, 

vê-se que essa, no desenho correspondente, tem a mesma direção e sentido do movimento. A 

alternativa D, opção da maioria dos alunos, evidencia, outra vez, o teorema-em-ação equivocado de 

que “se há movimento, deve existir uma força com a mesma direção e sentido deste”.  

Os resultados foram discutidos individualmente com cada aluno – surgiram muitas 

justificativas diferentes para alternativas também diferentes e não seria adequado tratar com o grupo 

todo como se fosse homogêneo na maneira de entender e resolver as situações-problema propostas. 

É preciso destacar que diversas situações-problema envolvendo os tópicos lançamento 

horizontal e oblíquo foram apresentadas aos alunos em momentos anteriores ao teste. E, nestas 

situações-problema, os alunos não apresentaram a mesma proporção de dificuldade vista no teste. 

Esta situação levou a professora a concluir que por mais diversificadas e gradativamente mais 

complexas que fossem as situações-problema oferecidas, haviam  aplicações mecânicas de 

esquemas “eficazes” e conhecidos pelos alunos.  

Os esquemas eram moderadamente alterados, de acordo com o solicitado, e baseados na 

linguagem formal – aplicação de fórmulas que conforme o avaliado, pareceram ter sido aplicadas  

quase  que  apenas  mecanicamente na resolução das situações-problema. A professora verificou 

que, apesar do seu trabalho não ter este direcionamento, o que a maioria dos alunos aprendeu foram 

“regras” de solução para as situações-problema oferecidas, baseadas em linguagem matemática com 

pouco ou nenhum significado para eles.  

A professora ao comparar os resultados do teste com os obtidos durante as aulas que o 

antecederam, concluiu que, até então, a aprendizagem, para a grande maioria dos alunos, havia sido 

mecânica ─ os alunos resolviam  mecanicamente  situações-problema,  aplicando  esquemas 

conhecidos, reproduzindo com pequenas modificações suas resoluções de acordo com o que foi 

solicitado mas sem ter claro o fenômeno envolvido e suas relações ─ os conceitos e teoremas 

científicos não apresentavam significado para estes alunos. Fez-se necessário rever a forma de 

trabalho. Se a conceitualização, conforme Vergnaud, é o âmago do desenvolvimento cognitivo, então 

deve ser tratada com mais atenção sem correr o risco de parecer desvinculada do restante do 

processo de ensino da Física. 

Os conceitos trabalhados até o momento do teste foram retomados individualmente com cada 

aluno em sala de aula. A retomada individual se mostrou bastante eficaz pois foi possível averiguar, 

através dos erros e acertos, as dificuldades de cada aluno no trato do campo conceitual dos 

movimentos sob ação da gravidade. Foi a partir destas dificuldades que a professora, atuando como 

mediadora do conhecimento, buscou ajudar seus alunos no processo de aprendizagem, procurando 

superar tais dificuldades. Esta superação não se dá em apenas alguns minutos de conversa, ela é 

lenta e progressiva e o professor deve estar atento para outras evidências desta superação ou não, 

seja em sala de aula em uma atividade dialogada ou em resoluções de problemas. É como mediador 

do conhecimento que o professor poderá ajudar o seu aluno a superar as dificuldades de 

aprendizagem.  

Marcar um “x” em uma alternativa de um teste é uma coisa, saber o motivo pelo qual a 

alternativa foi escolhida pelo aluno é outra. O número de alunos que acertaram as questões do teste 
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aumentou de 5 na questão 17, para 8 na questão 18, e para 9 na questão 19 e, apesar de eles 

utilizarem nas suas justificativas a força peso, foi nas conversas com a professora que esta pode 

constatar que, para 3 alunos dos 8 que marcaram corretamente a questão 18, o corpo parou de subir 

pois a força “para cima” deixou de existir, sobrando apenas o peso e que para todos os 9 alunos que 

optaram pela alternativa correta na questão 19, deve existir uma força “para baixo” já que o corpo 

desloca-se para baixo e esta força é o peso – a concepção alternativa que vincula a força com o 

sentido do movimento e a velocidade esteve presente para estes alunos também. 

O aluno deve ser estimulado a explicitar ao máximo seus conceitos e teoremas-em-ação para 

que seja  possível,  ao  professor,  averiguar  o  quanto  estes conceitos e teoremas-em-ação são 

compartilhados e considerados verdadeiros conceitos e teoremas aceitos cientificamente. Situações-

problema do tipo objetiva, marcar com um “x” a alternativa correta, ou fechados, exemplares e de 

aplicação meramente mecânica de equações matemáticas, podem trazer resultados equivocados 

quanto à aprendizagem do aluno, como pôde ser verificado nas situações do teste anterior. 

 

 A professora detectou, a partir na análise do andamento das aulas, avaliação das atividades 

e entrevistas com os alunos, que um dos problemas para a não aprendizagem dos campos 

conceituais da Física, abordados naquele momento, na 1ª série do Ensino Médio, era a discrepância 

entre a linguagem que era esperada, formal, organizada e cientificamente aceita e a linguagem que 

era possível para o aluno. 

 

Houve uma convergência de interesses: por parte da professora que precisava de um 

instrumento facilitador de detecção de concepções prévias e conhecimentos-em-ação contidos nelas 

para que pudesse, junto com o aluno, propiciar uma mudança conceitual para um conhecimento 

científico e por parte do aluno que apresentava dificuldade em resolver situações-problema de 

maneira formalizada.  

 

O que veio ao encontro das necessidades, por parte da professora e dos alunos, é o proposto 

aqui: uma explicitação verbal dos conhecimentos-em-ação utilizados na resolução de situações-

problema, de maneira escrita ou falada. No entanto, o proposto não deve ser imposto. Alguns alunos 

podem não se sentir confortáveis em escrever em palavras a sua resolução pois se sentem seguros 

em resolver de maneira formal, mais prática segundo eles. Estes alunos apresentam um domínio 

maior dos campos conceituais trabalhados que o restante do grupo e são capazes de relacionar 

equações matemáticas à teoremas científicos. O professor deve permitir ao aluno expressar-se da 

maneira que escolher, através da linguagem verbal ou da linguagem formal, até que o mesmo sinta-

se seguro em expressar-se cientificamente utilizando a linguagem formal.  

Desde o começo da aplicação da proposta deve ficar claro para os alunos que a linguagem 

verbal, apesar de permitir a resolução das situações-problema dando-lhes os valores numéricos 

solicitados, não é a linguagem por qual devem expressar a ciência Física. É uma linguagem de 

transição enquanto não forem capazes de expressar-se de maneira formal. Os alunos passam a 

entender melhor a proposta após a resolução de problemas exemplares utilizando inicialmente a 

linguagem verbal e posteriormente fazendo uso da linguagem matemática.  
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3.1 Exemplo de uma situação-problema resolvida de acordo com a proposta 

 
Para entender melhor esta proposta, algumas aulas foram gravadas em vídeo e alguns 

trechos são transcritos a seguir. Na leitura da transcrição entende-se “P” – professora, “As” – alunos 

(normalmente mais de um aluno respondia a mesma pergunta com a mesma resposta ou 

equivalente), “A1” - aluno 1, “A2” – aluno 2, “A3” – aluno 3, “A4” - aluno 4 e “A5” – aluno 5. 

A professora propõe aos alunos algumas situações-problema no quadro usando, 

primeiramente, a linguagem verbal e só depois transcrevendo-as para a linguagem formal. A 

participação dos alunos é solicitada pela professora que faz diversas perguntas ao longo do processo 

de resolução. 

O primeiro problema é exemplar, simples e sem força de atrito.  

 

Dois blocos, A e B de 3 kg e 2 kg respectivamente, estão apoiados sobre um plano horizontal 

sem atrito, estão ligados através de um fio ideal e uma força horizontal de 20 N é aplicada sobre o 

corpo de 2 kg conforme a figura. (A professora reproduz a figura no quadro) 

 

 

       A            B 

 

 

 

P.: Como a força F
r

é aplicada ao conjunto, os dois corpos terão a mesma aceleração. Certo? 

As.: Certo 

P.: Nós já resolvemos problemas parecidos com este. A primeira coisa que fazemos é... 

As.: Marcar as forças. 

P.: Isso, marcar as forças. 

      Sobre o corpo “A”, quais são as forças que atuam sobre ele? 

A1.: Peso, normal e tração. 

P.: Como desenhamos o vetor da tração? 

As: Para “dentro” da corda. 

P.: É... do corpo para a corda. O que nós desenhamos são as forças que agem sobre o corpo, a 

normal e a reação da superfície sobre o corpo, o peso é a ação da Terra e a tração é a ação da corda 

sobre o corpo. E o corpo “B”? 

As: Peso, normal e tração. 

A1: E a força F
r

. 

A2: A força F
r

tá sobre o conjunto... “dãããã”. 

P.: A força F
r

também age sobre o “B”, então quem falou está correto. Tá pessoal, agora aquelas 

duas perguntinhas típicas deste tipo de problema: quanto vale a aceleração e quanto vale a tração, 

certo? 

A3: A aceleração vale 4. 

  F
r
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P.: Tá, vocês já sabem a resposta, mas como vocês chegaram a este resultado? 

A3.: Faz 20 dividido pela massa do conjunto. 

P.: Tá bom, mas eu também posso me fazer a pergunta assim: Se 20 N aceleram 5 kg (3 kg mais 2 

kg) quantos newtons por quilograma para produzir a mesma aceleração? 

As: 4 

P.: 4 newtons por quilograma. N/kg também é unidade de aceleração. 

  

A professora escreve no quadro: 

                             a = 4 N/kg                             a = 4 m/s2 

 

P.: Agora a força de tração, quanto vai dar isso aí? 

A1.: 12 N 

P.: 12 N? Vamos ver se fecha, gente?  

       

Se temos 4 N para acelerar um quilograma, com o primeiro corpo (B) serão necessários para 

produzir a mesma aceleração 8 N (4 x 2). Dos 20 N que temos de força F
r

, quanto será a tração? 

As.: 12 N 

P.: Como a gente faz isso? 

A1.: 20 – 8 

P.: Isso. Tem outra maneira de fazer que, para a maioria de vocês poderá parecer mais simples. A 

tração não é a força que vai acelerar o corpo A? 

As.: É. 

P.: Se o corpo “A” tem 3 kg e para cada quilograma nós temos 4 N para acelerar, para o corpo “A” 

vamos precisar... 

As.: 12 N. 

P.: que serão transmitidos através da... 

As.: corda... tração. 

P.: Bom, vamos falar um pouco mais sobre as forças. A normal e o peso fazem um par de ação e 

reação. Certo? 

As.: Não! 

P.: Isso aí. São forças de naturezas diferentes que no plano horizontal de equilibram. Se a ação e a 

reação forem aplicadas no mesmo corpo o que acontece? 

As.: Se anulam. 

P.: É como o cara que tenta se salvar do afogamento puxando-se pelos cabelos, não dá certo 

A5.: Professora, faz um problema com um corpo pendurado. 

P.: Tá bom, mas antes vamos reescrever este que nós estamos fazendo usando a matemática tá? 

  

A professora refaz a resolução utilizando as equações a partir das forças resultantes sobre 

cada corpo.  

  

 Para determinar o módulo da aceleração: 
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 Para determinar o módulo da tração: 

NT
T
Tam

TF

A

RA

12
43
=
=⋅
=
=

 

 

P.: Agora vamos fazer um problema do tipo que a Fê (A5) pediu. Fê, pode ser um problema com um 

plano horizontal com dois corpos em cima e um pendurado? 

A5.: Os dois corpos em cima encostados um no outro. 

P.: Assim então... (a professora desenha no quadro) 

 

 

 

                             A           B 

                                                           C 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.: Assim? 

A5.: É. 

P.: Tá. Gente, vamos denominar os blocos e considerar o plano horizontal liso, sem atrito. 

      A primeira coisa que vamos marcar são as forças. Vamos começar pelo que está pendurado. 

As.: Peso e tração. 

P.: Desta vez, o peso é equilibrado? 

As.: Não. 

P.: Não. Para não haver confusão na hora da matemática vamos deixar claro que este aqui é o peso 

de “C”. Tem normal aqui gente? 

As.: Não! 

P.: Vamos para o corpo “A”. Quais são as forças que atuam sobre ele? 
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As.: Peso, normal e tração. 

P.: Bom pessoal, vocês estão vendo que “A” empurra “B”, então... 

A5.: “B” empurra “A”, é o BAF
r

. 

P.: Então tem mais uma força atuando em A é o BAF
r

. O BAF
r

 e o ABF
r

 fazem um par de ação e 

reação. Quais são as características deste par? 

As.: Mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. 

P.: Isso. As perguntas que eu vou fazer para vocês são três, não, vão ser quatro: qual a aceleração 

do conjunto? Quanto vale a tração? Quanto vale a BAF
r

? Quanto vale a ABF
r

? 

A3.: Profe, faltam os valores das massas. 

P. Tá, então vamos dar. “A” = 3 kg, “B” = 1 kg e “C” = 4 kg. 

    Se a massa de “C” vale 4 kg, quanto vale o peso dele considerando g = 10 m/s2. 

As.: 40.  

P.: Importante não confundir massa com peso. Então o peso de “C” é 40 N. 

Qual é a força que vai acelerar este conjunto? 

As.: Peso de C. 

P.: Tá, se nós temos 40 N para acelerar 4... 5... 8 kg ( a professora vai somando as massas), então 

nós temos quanto de força para acelerar um quilograma? 

As.: 5. 

P. Então a aceleração vai ser de 5 N/kg. 

A4.: Ou 5 m/s2. 

P.: Isso, ou 5 m/s2. Vamos continuar então. Se nós temos 5 N para acelerar 1 quilograma, com o 

corpo C... 

A4.: Vão ser 20 N. 

P.: E a tração? 

A4.: Dos 40 N de peso vão sobrar 20 N de tração. 

        O aluno fez 40 – 20 = 20 

P.: Tá bom e agora nós temos uma tração de 20 N que vai ser aplicada sobre este conjunto (blocos 

no plano horizontal) que tem massa total de 4 kg. 20 N aplicam uma aceleração de quanto sobre um 

corpo de 4 kg? 

As.: 5 

P.: Vejam que fecha lá com o começo do problema. 

      Agora, pensem comigo... se este corpinho (a professora aponta para o corpo “B”) tem 1 kg de 

massa, quantos newtons serão necessários para acelerar ele em 5 m/s2? 

As.: 5 

P.: Isso... que serão transmitidos através de qual interação? 

As.: ABF
r

 

P.: Então ABF
r

 vale... 

As.: 5 N 

P.: E BAF
r

? 
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A5.: Também vale 5 N. 

P.: Por que? 

A5.: Porque fazem um par de ação e reação. 

P.: Isso mesmo, fazem um par de ação e reação.  

 Pessoal, agora vamos refazer o problema utilizando as equações. Vou colocar aqui no lado 

(no quadro) para que possamos comparar. 

 A professora constrói com os alunos as relações de forças resultantes sobre cada corpo 

resolvendo o que é solicitado. 

 

Para determinar o módulo da aceleração: 
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Para determinar o módulo da tração:     
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TPF CRC

20
404

=
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 Para determinar o módulo de ABF
r

: 

NF
F
FF

AB

AB

ABRB

5
15
=
=⋅
=

 

 

A resolução de todas as situações-problema, dentro desta proposta, inicia com a resolução 

verbal, dialogada, orientada pelo professor que deverá reforçar os conceitos e a correção na sua 

utilização e relações, e segue com a resolução matemática. Nenhuma situação-problema deve ser 

resolvida apenas utilizando a linguagem verbal, em todos os casos as duas formas deverão ser 

aplicadas. O professor deverá ressaltar a importância de saber expressar-se de maneira formal e que 

todos devem se esforçar para resolver  pelas  duas  formas  e não apenas pela linguagem verbal. As 

aulas passarão a ser mais dialogadas e os alunos estarão motivados a participar com perguntas, 

comentários, resoluções verbais, comparações entre resultados e soluções-problema. 

Os alunos, em todas as situações-problema propostas, poderão optar pela forma de 

resolução – verbal ou matemática, através da aplicação de apenas fórmulas, de palavras, ou ambas. 

O professor não deve dar preferência sobre uma forma de resolução mais do que outra deixando os 
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alunos livres quanto a sua opção – as formas de resolução optadas pelos alunos deverão ser 

igualmente valorizadas e avaliadas.  

A seguir são apresentados alguns exemplos de situações-problema resolvidas por alunos, de 

acordo com a proposta, com as respectivas avaliações feitas pelas professora. 

 

 

3.2 Exemplos de situações-problema resolvidas por alunos, a partir da proposta, e avaliação 
dos conhecimentos-em-ação utilizados

 
 O primeiro exemplo (figura 1), apresenta uma situação que se torna freqüente e fácil de ser 

verificada em outros exemplos que é o uso do pensamento dedutivo do tipo “se... então” – o aluno 

parte de um princípio do qual as conseqüências podem ser verificadas. Os princípios utilizados são 

conhecidos pelo aluno e testados anteriormente por isso tem segurança ao utilizá-los sem “correr o 

risco” de refutá-los caso não seja possível verificar suas conseqüências.  

 

 
Figura 1 – Situação-problema, exemplo de resolução. 

 

Termos estranhos e cientificamente questionáveis dentro do contexto em que são aplicados, 

surgem a cada resolução como: “consome/ocupam”, “sobrando” e “restam”. A professora ao 

investigar, questionando os alunos, os motivos para o uso destes termos se depara com respostas do 

tipo “...é que eu fui resolvendo as contas na minha cabeça e na hora de escrever achei melhor assim” 

– o aluno transcreve as etapas da sua resolução substituindo a subtração por “consome” e o 

resultado desta por “sobrando” ou “restam”. O uso e aceitação destes termos devem ser negociados 

e, em acordo entre professor e alunos,  estabelecer substituições por termos melhores ou aceitações, 

isto é, incorporar termos.  

É necessário que haja comunicação entre o professor e o seu grupo de alunos e, portanto, a 

linguagem deve ser comum a ambos – alunos e professor compartilham significados. De acordo com 

a teoria de Gowin, “o ensino se consuma quando aluno e professor compartilham significados” 

(Moreira, 1999. p. 120), aceitos no contexto da matéria de ensino, assim,  os significados são 

negociados pelo professor e, de acordo com o desenvolvimento cognitivo do aluno,  substituídos por 

significados cientificamente aceitos compartilhados.  

No exemplo da figura 1, o teorema-em-ação referente à terceira Lei de Newton é utilizado ─ 

“Se A aplica uma força de 6 N em B, B aplica uma força de 6 N em A, pois eles constituem um par de 

ação e reação”. A aluna possui os invariantes operatórios do esquema referente às aplicações das 
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Leis de Newton no campo conceitual da Dinâmica, ainda que sua forma de expressar não seja 

completamente formalizada, seus esquemas ainda estão em desenvolvimento.  

 A situação-problema da figura 2, traz dois corpos presos pela mesma corda, estando um 

apoiado sobre o plano inclinado e o outro pendurado. Esta situação evoca o conceito de força 

resultante e a possibilidade de equilíbrio de forças. 

 

 
Figura 2 – Situação-problema, exemplo de resolução. 

 

  A aluna analisa vetorialmente as forças aplicadas em cada corpo e verifica matematicamente 

os valores da componente Px da força peso do corpo A e o peso do corpo de B. Os conceitos-em-

ação presentes são: força Peso, componentes vetoriais da força Peso, vetor, equilíbrio, MRU e plano 

inclinado.  Os teoremas-em-ação presentes  são: P = mg (Peso é o produto da massa pela 

aceleração da gravidade), Px = P senθ (a componente x da força Peso é o produto da força Peso 

pelo seno do ângulo formado pelo plano inclinado com a horizontal) e Fr = 0 do qual a aluna relaciona 

com o seguinte teorema-em-ação “Se a força resultante que atua sobre um corpo for nula, este corpo 

estará ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme”. 

A aluna verifica que a soma das forças que atuam sobre o conjunto resulta em uma 

aceleração nula e determina os possíveis estados de movimento do corpo a partir desta condição. O 

conjunto de esquemas utilizados pela aluna demonstra domínio sobre o campo conceitual das 

aplicações das Leis de Newton. A aluna, no entanto, não verificou a condição de força resultante nula 

para cada corpo e não apenas para o sistema como condição da sua resolução e, por isso, concluiu 

equivocadamente, a força de tração da corda. 

 Esta situação-problema poderia ter sido resolvida de maneira tradicional através do uso de 

sistemas de equações, como muitos alunos fazem e a maioria dos professores ensinam. Se fosse 

assim, provavelmente a aluna teria obtido a mesma resposta numérica final para a aceleração (0) e 

talvez tivesse encontrado a resposta correta para a tração. No entanto, regras deste tipo (uso 
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organizado de regras/fórmulas matemáticas) podem ser aprendidas pelo aluno de forma mecânica, 

sem que ele necessariamente compreenda o significado do que está fazendo. 

 Falando/escrevendo mais sobre o problema fez com que a professora pudesse avaliar mais a 

resolução do aluno do que aquilo que foi solicitado – a questão pedia apenas os valores da 

aceleração e da tração na corda. O aluno, ao avaliar a figura, considerou a possibilidade de equilíbrio 

de forças para o sistema e relacionou a sua verificação com possibilidades de movimentos para o 

corpo pois, em seus conhecimentos-em-ação, tinha claro que uma aceleração nula não resulta,  

necessariamente, em repouso. Tal conclusão não pode ser verificada apenas através do uso de 

sistemas de equação da matemática. 

 

 
    Figura 3.  Exemplo de resolução de problema com o uso da linguagem verbal. 

 

No exemplo da figura 3, aluno calculou a aceleração do conjunto e sabe qual é o significado 

desta, tanto que o aplica na sua resposta verbal, sabe qual é o papel do peso do corpo P sobre o 

conjunto, é capaz de determinar os valores da tração e da força de interação entre os corpos que 

estão sobre a superfície horizontal e compreende o significado da ação e reação entre estes corpos. 

O aluno compreendeu o que foi solicitado na situação-problema e, da sua maneira, resolveu a 

questão.  

 O aluno usou seus esquemas de ação para dar sentido à situação-problema proposta. Esses 

esquemas de ação contêm invariantes operatórios,  conceitos-em-ação e teoremas-em-ação, ainda 

não cientificamente aceitos, alternativos, que lhe são eficazes no domínio da situação proposta.  

 A passagem da linguagem verbal para a linguagem formal  é  um  processo que ocorre 

naturalmente para cada aluno. Alguns alunos sequer fazem uso da linguagem verbal pois dominam a 

representação dos conceitos e dispõem de um repertório de esquemas eficazes ou são capazes de 

desenvolver, conforme a necessidade, novos esquemas de resolução. Outros alunos não têm 

predileção sobre uma forma de resolução ou outra. São capazes de resolver as situações-problema 

utilizando as duas formas. No entanto, há os que utilizam o conhecimento implícito e têm dificuldade 

em explicitá-lo e torná-lo cientificamente aceito e compartilhado, suas resoluções são em linguagem 

verbal e apresentam dificuldade em mudar desta linguagem para outra mais abstrata e geral – o 

conhecimento explícito é decorrente da evolução progressiva do conhecimento implícito do aluno.  
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“Isso, como alerta Vergnaud, pode levar muito tempo, muitos 
anos talvez, mas o ensino e, em última análise, o professor têm 
papel essencial nesse processo. Sem o ensino, não há razão 
nenhuma para se acreditar que o sujeito passe a dominar 
campos conceituais complexos e formalizados como os 
científicos” (Moreira, 2004 p. 24). 
 
   

 A resolução em linguagem verbal é progressivamente substituída por outra mais geral e 

abstrata, a linguagem formal cientificamente aceita e compartilhada. Este processo se dá com o 

desenvolvimento cognitivo do aluno. Cabe ao professor prover situações frutíferas em que os alunos 

possam desenvolver seus repertórios de esquemas e representações sendo mediador neste 

processo. O professor deve estar atento para as formas de resolução e linguagens que o aluno 

recorre e utilizá-las como indicadores do desenvolvimento cognitivo orientando o aluno neste 

processo.  

 “O ensino de ciências não pode deixar de lado a simbolização e a formalização, porque a 

ciência é simbólica, formal e explícita (...)” (op.cit, p. 24). No entanto, a formalização que o professor 

espera pode estar ainda muito distante do seu aluno. A não aceitação por parte do professor da 

resolução em linguagem verbal nas situações-problema, não contribui para o desenvolvimento 

cognitivo do aluno, principalmente quando este ainda não é capaz de fazer uso da linguagem formal.  

Este aluno, provavelmente, apresentará baixo rendimento e desânimo sentindo-se incapaz de 

acompanhar as aulas e produzir, até mesmo, aversão à Física. 

 O uso da linguagem verbal pode ser aceita, temporariamente, pelo professor e com ajuda  

deste,  ao  oferecer  situações potencialmente significativas, ela deverá evoluir progressivamente 

para a linguagem formal. O processo desta forma ocorre naturalmente e as rupturas se dão a partir 

do desenvolvimento de esquemas e conceitos por parte do aluno que se sente motivado, conforme 

comentários anteriores, e sujeito do seu desenvolvimento cognitivo. 
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4. SUGESTÃO DE ATIVIDADES  
 
 Atividades que estimulam o uso da linguagem verbal, escrita ou falada, são recursos úteis ao 

professor na detecção de conceitos e teoremas-em-ação utilizados pelo aluno. Duas atividades, 

realizadas durante a intervenção didática da qual originou este texto de apoio, mostraram-se 

eficientes quanto à explicitação de conceitos e teoremas-em-ação. A partir delas, foi possível à 

professora determinar procedimentos importantes na sua prática que favorecem a transição de 

conceitos e teoremas-em-ação para verdadeiros conhecimentos científicos. As atividades, a 

construção e leitura de mapas conceituais e a leitura de gráficos, são relatadas a seguir e sugeridas 

como atividades. 

  

4.1 A construção e leitura de mapas conceituais 
  

 A atividade foi realizada com o objetivo de revisar os conceitos e princípios trabalhados no 

ensino da Dinâmica (mais especificamente, as Leis de Newton e suas aplicações). Inicialmente, os 

alunos construíram em conjunto, no quadro branco, um mapa conceitual do assunto e a seguir, cada 

aluno produziu um texto a partir do mapa conceitual construído. Todos os alunos puderam dar suas 

opiniões, dirigindo a construção do mapa. 

 

“Este esforço progressivo para reestruturar o seu conhecimento e 
apresentá-lo numa forma visual serve vários propósitos. 
Em primeiro lugar, ajuda-o a clarificar os pensamentos e a interagir as 
idéias a partir de uma série de fontes, por exemplo: leituras, 
discussões, observações diretas e experiências pessoais de ensino. 
Para a maioria de nós, as idéias ‘confusas’ que evocamos precisam 
ser formalizadas, e o próprio ato de o fazer força-nos a lutar com 
sutilezas e inconsistências potenciais que inevitavelmente se 
acumulam no nosso pensamento. As idéias confusas não são sinal 
de más idéias, são um aviso que diz: ‘Cuidado! Conhecimento em 
construção’. Os mapas conceituais e os diagramas em Vê podem 
ajudar-nos a separar as idéias boas das más, e a exercitar as 
ambigüidades no nosso pensamento. 
Os mapas conceituais e os diagramas ainda nos ajudam de outro 
modo, permitindo-nos compartilhar as nossas idéias com as de 
outros, de modo resumido e oportuno. Uma boa investigação é, em 
geral, o produto de  muitas mentes a trabalharem juntas, a 
negociarem significados e a chegarem a algum tipo de acordo que as 
aproxime de um consenso.” (Mintzes e Wandersee, 2000, p. 86)  

 

O mapa conceitual é um diagrama de conceitos-chave sobre um determinado assunto 

apresentado em forma hierárquica. É um recurso útil para o ensino e avaliação da aprendizagem e 

pode ser construído para dar uma visão prévia do que será estudado ou como um   organizador   de   

conceitos   já   aprendidos. As palavras  que se encontram dentro dos retângulos são os conceitos-

chave e as que aparecem conectando um conceito ao outro explicitam a relação entre eles. Quando 

nos conectores existirem setas estas indicarão um sentido privilegiado para a leitura. 

 
 

 



TEXTOS DE APOIO AO PROFESSOR DE FÍSICA – IF – UFRGS, FACHINELLO, C.S. & MOREIRA, M.A., v. n. 
 

 
A figura 6 apresenta o mapa conceitual produzido em grupo pelos alunos. 
 

 
 

 
 
         
Figura 4. Mapa conceitual construído, em grupo, pelos alunos. 
 
  
 
 Todos os alunos contribuíram na construção do mapa seja indo até o quadro ou orientando o 

colega que estava escrevendo. É interessante observar o processo de construção de um mapa 

conceitual  por um grupo grande de alunos – todos participam de alguma forma, trazem dados, fazem 

conexões, discutem uma estrutura melhor de apresentação, questionam a relevância de um conceito 

ou de um conector – a discussão, orientada pelo professor, pode torna-se bastante frutífera. O mapa 

passou por diversas alterações até que todos concordassem com o resultado.   

 Este mapa foi construído a partir de conceitos e relações trabalhados em aula até aquele 

momento e, por esse motivo, não apresenta outros conceitos e relações pertinentes aos tópicos que 

foram tratados posteriormente. 

Dois textos produzidos por alunos, a partir do mapa conceitual foram selecionados e 

reproduzidos aqui com o objetivo de se fazer uma análise comparativa entre o texto  produzido pelo 

aluno  e  algumas de suas respostas (do mesmo aluno) em uma avaliação posterior a atividade.  A 

análise dos resultados da atividade foi realizada à luz da Teoria dos Campos Conceituais de Gérard 

Vergnaud (Moreira, 2004). 
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ALUNO 1 
 
Texto: 
 

“As Leis de Newton 

 As Leis de Newton tratam da relação entre força e movimento. 

 A primeira lei é da Inércia, que fala sobre a resistência de um corpo modificar seu estado de 

movimento. Ela diz que se nenhuma força se aplica a esse corpo, ou se essa força é nula, o corpo 

permanece em repouso, se estiver em repouso ou permanece em movimento se estiver em 

movimento. 

 A segunda lei é F = m a. A força é uma ação capaz de modificar o movimento de um corpo. 

 A força depende da quantidade de inércia (massa) de um corpo. Várias forças atuam sobre 

um corpo mas o que faz ele modificar ou não seu estado de movimento é a FR (força resultante). A 

resultante é o resultado de todas as forças somadas, conforme a soma dos vetores. Se a força 

resultante for igual a 0, a aceleração também é 0 e o corpo permanece em repouso ou MRU, pois não 

modifica seu estado de movimento. Se a resultante for  diferente de 0, a aceleração é diferente de 0 e 

o corpo modifica seu movimento. 

 A terceira lei é a Lei da Ação e Reação. Ela diz que toda ação produz uma reação. Essa 

reação tem mesmo módulo e direção da ação mas o sentido é contrário. Ação, direção e sentido são 

características vetoriais, logo a força é uma grandeza vetorial. A força sempre atua aos pares, 

ocorrendo ação e reação em corpos diferentes.” 

 
No teste: 
 

Questão 1. A força resultante sobre uma pequena esfera, que cai verticalmente no interior de um 

líquido homogêneo, em repouso, torna-se zero a partir de determinado instante. Isso significa que, a 

partir daquele instante, a esfera 

(  ) permanece em repouso em relação ao líquido.  

(  ) é acelerada de baixo para cima. 

(  ) é acelerada de cima para baixo.    

(  ) move-se com velocidade constante, para baixo. 

(  ) move-se com velocidade constante, para cima. 

 

Justifique a sua escolha. 

 

Resposta do aluno: “Move-se com velocidade constante, para baixo.” 

Justificativa: “Se a força for anulada é porque não existe mais aceleração, pois F = m a, se a = 0, F = 

0. Então a velocidade é constante, pois no MRU a = 0 e o corpo continua caindo.” 

 

Questão 2. Considere as seguintes afirmações: 

I – Quando uma partícula é acelerada, a soma das forças exercidas sobre ela é diferente de zero. 
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II – As forças de ação e reação, referidas na terceira Lei de Newton do movimento, são iguais em 

intensidade, direção e sentido. 

III – Quando a soma das forças exercidas sobre uma partícula é zero ela está em repouso ou com 

velocidade constante. 

Quais são corretas? Justifique a sua resposta. 

 

Resposta do aluno: “I e III” 

Justificativa: “I – Se existe aceleração a força é diferente de zero, pois FR = ma. 

III – Pela lei da inércia, se nenhuma força atuar sobre um corpo ele permanece parado se estiver 

parado ou em MRU se estiver em movimento. Ou seja, se a resultante das forças é nula, é porque 

não existe aceleração (pois F = ma), podendo existir repouso ou MRU.” 

 

 O aluno 1 demonstrou coerência em suas respostas com relação ao texto produzido (a partir 

do mapa conceitual). Utilizou os conceitos e teoremas-em-ação trabalhados e soube relacioná-los, 

mostrando domínio a respeito do campo conceitual envolvido. 

 
 
ALUNO 2 
 
TEXTO: 
 
 “As Leis de Newton que baseiam a dinâmica são 3: inércia, F = m a, ação e reação.  

 A inércia está relacionada com a massa, isto quer dizer, que quanto maior a massa, maior  

inércia, que é a resistência do corpo em alterar seu estado de movimento. m . g = P 

 F = m a, está relacionada à massa, ao peso e a força. A força é uma ação capaz de modificar 

o estado de movimento de um corpo. Força é uma grandeza vetorial. Se a força resultante for igual a 

0, a aceleração será igual a 0 e se for diferente, a aceleração também será diferente de zero. O 

movimento causado pela ação pode ser MRU, onde a = 0, ou MRUV, onde a ≠ 0. 

 

 Toda ação resulta numa reação. A ação e reação possuem mesmo módulo, mesma direção e 

sentidos opostos. Essas são grandezas vetoriais.” 

 
No teste: 
 
Questão 1. Para manter um carrinho em movimento retilíneo, com velocidade constante sobre uma 

mesa horizontal, verifica-se que é preciso puxá-lo com uma força constante F
r

, paralela à superfície 

da mesa. Isso indica que, sem levar em conta a resistência do ar. 

(  ) apenas a força  está sendo exercida sobre o carrinho. F
r

(  ) apenas a força F
r

 e o peso estão sendo exercidos sobre o carrinho. 
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(  ) a força de atrito, que está sendo exercida sobre o carrinho, é igual, em módulo, à força F
r

 

aplicada. 

(  ) a força de atrito, que está sendo exercida sobre o carrinho, é menor, em módulo, do que a força 

 aplicada. F
r

Justifique a sua escolha. 

 

Resposta do aluno: “A força de atrito, que está sendo exercida sobre o carrinho, é menor, em módulo, 

do que a força F aplicada.” 

 

Justificativa: “A força F deve ser maior que Fat para que haja o movimento do corpo.” 

 

Questão 2. Considere as seguintes afirmações: 

I – Se um corpo está em movimento, necessariamente a resultante das forças sobre ele é diferente 

de zero e tem a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. 

II – Em um determinado instante, a velocidade de um corpo pode ser zero e a resultante das forças 

ser diferente de zero. 

III – Se nenhuma força externa atua sobre um corpo, certamente ele está em repouso. 

Quais são corretas? Justifique a sua resposta. 

 

Resposta do aluno: “Apenas a I é correta.” 

Justificativa: “Devido ao fato que se a FR  fosse contrária à v, não haveria o movimento.” 

 

OBS.: O aluno circula as palavras “necessariamente” na primeira afirmação e “certamente” na última 

afirmação e escreve ao lado “ou em movimento uniforme”. 

 
 O aluno 4 não traz em seu texto a possibilidade do repouso para caso de força resultante 

nula, apenas faz referência ao movimento uniforme de velocidade constante. No entanto, no teste, o 

aluno corrige uma das afirmações (questão 2, III afirmação) dizendo que “se nenhuma força externa 

atua sobre um corpo, ele está em repouso ou em movimento uniforme” e, mesmo assim, não faz 

extensão deste teorema à questão anterior, não conseguiu aplicá-lo a uma outra situação. Seu 

conhecimento prévio e alternativo é de que, para haver movimento, é necessária uma força resultante 

diferente de zero no mesmo sentido do movimento, mesmo tendo trabalhado diversas situações 

diferentes, questões do tipo “um corpo lançado verticalmente sob efeito da força peso” ou “um corpo 

lançado horizontalmente sobre uma superfície com atrito não nulo”. 

Esta análise e a comparação da leitura do mapa conceitual e respostas nas avaliações não 

foi por acaso. Por se tratar de um grupo grande, turma normal, nem sempre é possível acompanhar 

individualmente o aluno em aula e, por isso, uma atividade como esta pode vir a ser um bom 

instrumento de avaliação. Assim como o aluno pode reproduzir mecanicamente resoluções em 

situações-problema semelhantes, o mesmo pode ser observado com relação a uma suposta 

conceitualização – o aluno faz uso dos conceitos e teoremas sem que eles tenham, necessariamente, 

significado para ele. 
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O domínio de um campo conceitual por parte do aluno, ocorre de forma progressiva e muitas 

vezes lenta. Cada indivíduo, conforme suas condições individuais e capacidade cognitiva, tem seu 

próprio tempo para que seu conhecimento implícito evolua para o explícito, cientificamente aceito. 

Sua bagagem, concepções prévias, é constituída por conceitos-em-ação e teoremas-em-ação que, 

apesar de não serem verdadeiros teoremas e conceitos científicos, podem evoluir para eles. No 

entanto, muitas vezes, estas concepções prévias precisam ser abandonadas para que os novos 

conceitos possam ser construídos. 

 O professor, ao acompanhar “mais de perto” os seus alunos, poderá verificar diferentes níveis 

cognitivos, concepções prévias, muitas vezes alternativas, conceitos-em-ação e teoremas-em-ação 

no grupo. E assim como o grupo apresenta diferenças no começo do trabalho também apresentará 

ao final, isto é, nem todos os alunos terão evoluído seus teoremas e conceitos implícitos para 

teoremas e conceitos científicos. 

 Nas avaliações (testes, provas) muitos alunos acabam reproduzindo de forma mecânica o 

que supostamente aprenderam, como uma receita, um esquema automatizado, mas que, no entanto, 

é ineficaz ao se propor uma nova situação onde apenas os alunos que, efetivamente obtiveram uma 

aprendizagem significativa serão capazes de resolver relacionando seu conhecimento adquirido, 

acomodando, descombinando e recombinando seus esquemas.  

 O professor deve oferecer situações, dentro da zona de desenvolvimento proximal do aluno, 

para que este seja capaz de ampliar e desenvolver seu repertório de esquemas e representações 

levando-o ao desenvolvimento cognitivo. Cada aluno é um indivíduo único em um grande grupo o que 

torna esta tarefa difícil e, no entanto, imprescindível. 

 
4.2 A leitura de gráficos como atividade de avaliação 

 

Situações-problema que envolvem gráficos, são comuns ao longo de todo o Ensino Médio. O 

gráfico traz relações entre os conceitos e teoremas-em-ação envolvidos e indica os procedimentos 

para resolução. A professora, ciente da dificuldade de muitos alunos com relação aos gráficos 

trabalhados, propôs que fizessem, em forma de atividade, uma leitura, por extenso, em forma de 

textos, de gráficos. Esta atividade apresentou-se como uma situação relevante no processo de 

conceitualização e também foi avaliada, individualmente, em entrevistas com os alunos.  

A atividade era referente a uma situação-problema representada por um gráfico semelhante a 

outros já trabalhados em aula onde o aluno deveria escrever o máximo de informações  que  pudesse 

obter através da leitura e análise do gráfico. A professora pretendia que, através desta atividade, o 

aluno fosse levado a fazer uma análise da situação-problema de forma semelhante ao que ela, em 

conjunto com a turma, conduzia em aula.  

Um campo conceitual requer domínio de vários conceitos para dar conta das situações 

apresentadas e estes conceitos obtêm sentidos a partir de diversas situações propostas. Vários 

alunos manifestam dificuldade em trabalhar situações que envolvam gráficos pois não dominam os 

conceitos relacionados nem a forma de representação das situações-problema. 

 Nesta atividade, o gráfico foi desenhado no quadro e todos os alunos deveriam escrever 

sobre ele. Tratava-se de um gráfico da posição em função do tempo para um movimento uniforme. A 
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seguir, são apresentados exemplos de resoluções desta atividade que podem exemplificar bem os 

resultados obtidos na turma. 

 

 
Figura 5 – Leitura de um gráfico, exemplo. 

 

 Na figura 5, a aluna copia o gráfico do quadro e faz a sua leitura. A aluna diz que o gráfico 

mostra uma reta crescente sem fazer relação com o significado físico correspondente.  Identifica as 

posições inicial e final e o tempo para esta variação. A partir destes dados, determina o módulo da 

velocidade. Ao final conclui dizendo que trata-se de um  MRU, é uma reta e tem velocidade 

constante.  

 Quando questionada quanto à afirmação “é uma reta” a aluna justifica apontando para a reta 

crescente do gráfico. A professora questiona sobre o significado desta reta e a aluna responde que é 

a trajetória do corpo, é o “R” do MRU.  

 A professora verifica que a aluna não tem apenas dificuldade de identificar e relacionar 

grandezas físicas como também em relação a conceitos-em-ação como funções lineares que foram 

trabalhados em anos anteriores na Matemática.  

 Na entrevista a professora conduziu a aluna a verificar seus erros quanto à leitura do gráfico 

e, principalmente, quanto à conclusão sobre a trajetória do corpo. O mesmo erro foi verificado em 

outras atividades – os alunos identificam a reta do gráfico com a trajetória e não  com a variação 

constante e crescente da posição e do tempo e de uma velocidade (implícita para o aluno) 

conseqüentemente constante. 

 Na figura 6 outra aluna descreve o mesmo gráfico. A aluna identifica apenas o ponto (x,t) para 

o instante 3 s e não o faz para o instante 0.  Não  identifica  a posição –10 m para o instante 0, 

considera a possibilidade de repouso para este instante não identificando o movimento como sendo 

de velocidade constante. Não determina o valor da velocidade e nem verifica o seu caráter constante. 
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Figura 6 – Leitura de gráfico, exemplo. 

 

 A aluna apresenta dificuldades conceituais, não faz relações e reflete estas mesmas 

dificuldades em outras situações propostas. A aluna ainda não dispõe de domínio sobre os conceitos 

requeridos pelas situações propostas e nem de esquemas eficazes de resolução. Em  entrevista a 

professora,  juntamente  com  a  aluna,  retoma  o  gráfico  discutindo  os  dados  apresentados, o 

movimento descrito, as informações obtidas e verifica que, para esta aluna, gráfico apresenta-se 

muito abstrato,  ainda muito distante da sua compreensão. A professora propõe mais situações-

problema, revisão dos tópicos e conceitos trabalhados e um novo encontro para avaliação. 

 No exemplo a seguir (figura 7) tem-se a mesma atividade feita por outra aluna que, de início, 

diz que não sabe escrever sobre o gráfico. Nem mesmo o que ela considera saber está correto – “Só 

sei que a cada 3 s o carrinho percorre 20 m”.  

 

 

 
                Figura 7 – Leitura de gráfico, exemplo. 

 

Com relação à afirmação de que “o gráfico é retardado”, quando questionada pela professora, 

a aluna não soube justificar. O termo ela “ouviu” em sala de aula e utilizou sem ter realmente um 

significado para ela. Os termos “retardado” e “acelerado” são relacionados ao movimento 

uniformemente variado com relação às grandezas velocidade e aceleração. 

A aluna apresenta dificuldades com relação ao campo conceitual do movimento uniforme (e 

também sobre outros tópicos) e, como se trata de um assunto trabalhado no começo do ano letivo, 

seguido por outros tópicos também já trabalhados, ficou claro, para a professora, que esta aluna 

acabou ficando à margem do grupo, isto é, a aluna precisa de um tempo maior para dar conta dos 

campos conceituais trabalhados. A professora propôs atividades de revisão dos tópicos trabalhados e 

aulas complementares. 

As mesmas dificuldades foram verificadas com outros alunos. A figura a seguir (8) apresenta 

a resolução de outra aluna sobre a mesma situação-problema. A leitura que a aluna faz do gráfico 

demonstra uma grande dificuldade com relação ao campo conceitual correspondente – a aluna 

considera a reta do gráfico como sendo o próprio móvel que segue uma trajetória retilínea. 
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Figura  8 – Leitura de gráfico, exemplo. 

 

Os procedimentos adotados pela professora com relação a esta aluna foram os mesmos 

adotados com a aluna anterior – a professora propôs atividades de revisão dos tópicos trabalhados e 

aulas complementares. 

  O último exemplo, figura 9, traz uma leitura mais completa e com menos erros que as 

anteriores. No entanto, a definição de um gráfico linear como sendo obrigatoriamente de um 

movimento retilíneo uniforme, com trajetória retilínea, ainda persiste. Esta aluna  faz a leitura do 

gráfico considerando os conceitos de posição e tempo. Descreve o tipo de movimento através da 

condição do conceito de  velocidade constante representada no gráfico e determina o valor desta 

velocidade utilizando a  linguagem  matemática.  Na entrevista, a professora pergunta qual é o 

significado do “R” no “MRU”,  a aluna responde dizendo que é “retilíneo”. A professora pergunta o que 

é retilíneo naquele movimento e a aluna responde que é a trajetória. Então a professora questiona de 

que forma ela (a aluna) pode verificar esta informação através do gráfico e a aluna verifica, 

analisando novamente o gráfico, que esta informação não está nele e tampouco pode ser inferida a 

partir dele. 

 

 
     Figura 9 – Leitura de gráfico, exemplo. 
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 A aluna apresentou dificuldade com relação à trajetória descrita pelo corpo e às informações 

contidas no gráfico. A professora retoma o gráfico juntamente com a aluna ― questiona a aluna 

quanto a dados e informações do gráfico, refaz a leitura utilizando as respostas da aluna, intervém no 

andamento fornecendo (lembrando) informações por ela e conduzindo o processo de resolução.  

A maior dificuldade por parte dos alunos com relação a situações-problema como esta, 

parece  estar  relacionada a esquemas não eficazes no trato matemático dos gráficos no campo 

conceitual  da  Cinemática.  No entanto, verificou-se através desta atividade, que a dificuldade pode 

ser ainda maior com relação aos conhecimentos-em-ação, ou a falta deles, utilizados pelo aluno na 

sua leitura e interpretação. 

 

Se a resolução da situação-problema cujos dados, informações e 

relações entre as grandezas físicas pertinentes são representados 

através de gráficos, fosse apresentada unicamente a partir do uso da 

linguagem formal, seria quase impossível, para o professor, verificar 

os conhecimentos-em-ação e a eficácia do conjunto de esquemas 

utilizados pelos alunos. O professor tem papel mediador no processo 

de resolução de problema (RP). “..., a RP é uma construção cognitiva  

e, como tal, pode ser facilitada. A tomada de consciência e o papel 

mediador do professor certamente são elementos facilitadores dessa 

construção.” (Moreira, 2004. p. 79) 

 

  

Novamente, a comunicação mais direta, através de entrevistas, entre o professor no papel 

mediador e  o  aluno,  demonstra  ser  um  recurso  eficiente  no  desenvolvimento  do  processo   de 

resolução de problema. No grande grupo (toda a turma), este procedimento, através de entrevistas 

posteriores as atividades e individuais, pode ter sua viabilidade comprometida pelo tempo disponível. 

Sugere-se então, que este procedimento ocorra posteriormente a algumas atividades e não todas – o 

professor deverá escolher as mais relevantes e, se for necessário, realizar as entrevistas em horários 

fora de aula. 
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5. COMENTÁRIOS DE ALUNOS EM RELAÇÃO À PROPOSTA 
 
 O objetivo principal da professora era detectar conhecimentos-em-ação utilizados pelos seus 

alunos nas resoluções de situações-problema para que pudesse avaliar e orientá-los favorecendo  

mudanças conceituais. O uso da linguagem verbal, escrita ou falada, mostrou-se muito eficiente 

quanto a este objetivo. Para muitos alunos a dificuldade em resolver situações-problema, através do 

uso da linguagem formal, apresentava-se como um empecilho na sua aprendizagem e a linguagem 

verbal veio como uma solução, mesmo que temporária, facilitando o processo de aprendizagem. Os 

comentários a seguir são de alguns alunos que vivenciaram esta proposta e foram feitos após a 

realização de uma avaliação (teste).  

 
Aluno(a) 1: “Na minha opinião, a maneira que a profª Carla nos ensinou (a maneira escrita) é mais 

simples, mais clara e mais objetiva. Como tenho mais afinidade com as palavras prefiro escrever, 

assim os conceitos ficam mais claros, mais fáceis de entender, o que não me impede de entender 

pela matemática, mas na minha opinião a parte escrita é  melhor.” 

 

Aluno(a) 2: “Bom, eu acho mais fácil responder explicando, pois tenho dificuldade em matemática. 

Em relação ao 1º trimestre, estou bem melhor. Aprendi conceitos e como explicar as fórmulas.” 

 

Aluno(a) 3: “A maneira escrita para encontrar o atrito (mais fácil), mas para achar aceleração, força e 

massa é melhor fazer matematicamente. Consigo compreender ‘força’, só atrito e aceleração não 

muito bem, mas é legal essa matéria (Física), tinha dificuldade apenas no 1º trimestre mas espero ir 

melhor neste”. 

 

Aluno(a) 4: “Ao meu ver a melhor maneira de resolver os problemas de física depende do problema,  

às  vezes  acho melhor fazer as questões de forma escrita porém algumas vezes eu acho melhor 

aplicar a fórmula porque é muito simples. Mas, na minha opinião, eu prefiro na verdade a forma 

escrita de resolver os problemas. 

 

Aluno(a) 5 : “Primeira vez, que numa prova eu sei o que eu estou fazendo. Eu me sinto mais segura 

na parte escrita. Na parte matemática eu me confundo muito, aí, mais uma razão para escrever. 

Tenho muita dificuldade em matemática. Esse ‘método’ é melhor.” 

 

 

Aluno(a) 6: “Para  mim  a  melhor  maneira  de  conseguir  realizar  um problema na prova é 

escrevendo, pois tenho muita dificuldade em matemática. Eu achei mais fácil esse conteúdo que o 

outro.” 

 

Aluno(a) 7: “Para mim a melhor maneira é pela linguagem. E eu acho o conteúdo do 2º trimestre mais 

fácil que o do 1º, pois ele envolve mais linguagem que cálculos e não tem tantas fórmulas.” 
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Aluno(a) 8: “Para mim a maneira mais fácil de calcular é pela forma matemática, pois não tenho tanta 

facilidade em me expressar pela forma escrita. Eu consigo entender os conceitos.” 

 

Aluno(a) 9: “O método que eu tenho mais facilidade é o de escrita. Estou entendendo bem o 

conteúdo.”  

 

Aluno(a) 10: “A maneira que prefiro é a escrita, prefiro colocar o que entendi através da escrita 

explicando meu raciocínio. É mais fácil de entender os problemas. Estou aprendendo a ligar assuntos 

relativos.” 

 

Aluno(a) 11: “Para resolver os problemas de Física, eu acho melhor desenvolver os cálculos, pois 

tenho mais certeza que está correto. Mas se eu olhar para o problema e ver que sei resolver sem 

fazer cálculos não me incomodo. Eu tento desenvolver os dois lados, pois um dia posso precisar 

saber os dois.” 

 

Aluno(a) 12: “Para mim, a maneira matemática é a mais prática. Também tenho facilidade na hora de 

resolver mentalmente, mas não consigo escrever o que eu penso. É mais fácil colocar os cálculos e 

resolver por eles. Eu assimilo os conceitos, para mim não mudou muita coisa.” 

 

Aluno(a) 13: “Eu prefiro resolver os problemas escrevendo. Meu raciocínio evoluiu muito nesse último 

conteúdo por causa disso. Com relação aos conteúdos passados, eu senti muita dificuldade, não sei 

se porque eu não entendia ou o meu raciocínio estava ‘devagar’. Sobre as aulas de física, eu gosto 

da maneira que a professora ensina. Eu consigo entender, pois é diferente das outras professoras.” 

 

Aluno(a) 14: “Esse método de ensino é muito bom pois consigo entender um pouco mais, porque 

quando eu escrevo tenho mais facilidade de gravar, isto também depende de cada um, mas também 

me dou bem com o método das fórmulas, pois gosto de cálculos (matemática).” 

 

Aluno(a) 15: “Gostei bastante de poder expressar minhas idéias com palavras, pois tenho mais  

facilidade  de  escrever  do  que  memorizar  fórmulas matemáticas. Estou achando este conteúdo 

mais fácil do que os outros trabalhados até o momento.” 

 

Aluno(a) 16: “Na minha opinião o conteúdo desse trimestre está mais fácil, porque mesmo eu tendo 

mais facilidade na parte matemática eu consegui entender melhor o conteúdo com a parte 

linguística.” 

   

  

Através dos comentários é possível verificar o que já foi dito antes, alguns alunos podem não 

se sentir confortáveis em escrever em palavras a sua resolução pois se sentem seguros em resolver 

de maneira formal ─ comentários dos alunos 8, 11 e 12. Alunos como estes, observados pela 

professora em aula, mostram-se bons resolvedores de problemas e apresentam um domínio maior 
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dos campos conceituais trabalhados que o restante do grupo, maioria da turma. Então, para alguns 

alunos, a proposta “não mudou muita coisa” , comentário do aluno 12. Para outros alunos, maioria da 

turma, no entanto, a proposta mostrou-se válida ─ “primeira vez, que numa prova eu sei o que eu 

estou fazendo”, comentário do aluno 5.  
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6. CONCLUSÃO 

O professor, no seu papel de mediador, deve estimular o seu aluno a explicitar seus 

conhecimentos-em-ação, componentes dos esquemas, para que possa conhecer e avaliar o quanto 

são verdadeiros teoremas e conceitos científicos, nos quais o aluno poderá apoiar-se para aprender, 

ou o quanto são equivocados e prejudiciais à aquisição e interação com novos conhecimentos e que, 

portanto, precisam ser modificados. 

Explicitar o conhecimento é uma tarefa muito difícil e que no contexto das aulas de Física 

poder ser ainda mais complicado tendo em consideração o seu caráter como ciência formal. A 

linguagem formal, matematizada, não encontra, em muitos alunos da primeira série do Ensino Médio, 

conhecimentos prévios nos quais possa ser apoiado ─ é algo ainda muito novo. Em contrapartida, a 

linguagem verbal, expressa através de palavras em discurso escrito ou falado, verificou-se mais 

acessível na tarefa de explicitação e avaliação dos invariantes operatórios constituintes dos 

esquemas ao longo deste trabalho.  

Através da linguagem verbal, escrita ou falada, os alunos são estimulados a explicitarem seus 

conhecimentos que podem ser científicos ou não, decorrentes de concepções prévias que podem ser 

alternativas e prejudiciais ao processo de aprendizagem. Aqui foram propostas algumas aplicações 

de situações potencialmente significativas que servem de subsídio na análise  do desenvolvimento 

cognitivo. Nestas situações, os esquemas evocados, conceitos e teoremas-em-ação, e as 

representações simbólicas utilizadas pelos alunos, poderão orientar o professor  para  a  forma como 

deverá  proceder  na  sua  prática em sala  de aula visando conduzi-los no processo de 

aprendizagem. Os tópicos abordados são relativos ao estudo da Dinâmica na primeira série do 

Ensino Médio, mas os resultados obtidos podem ser aplicados em outras situações do ensino de 

Física. 

Além de envolver um número maior de alunos nas aulas de Física, o uso da linguagem verbal 

possibilita a verificação de falhas nas avaliações, principalmente em avaliações objetivas de múltipla 

escolha nas quais, alguns alunos, poderão recorrer a teoremas-em-ação, constituintes de 

concepções alternativas muito distantes do conhecimento científico supostamente compreendido. 

A mudança que é proposta é quanto à conduta do professor – mediador e atento aos 

processos de desenvolvimento cognitivo do seu aluno. O professor deve escolher situações frutíferas 

que desenvolvam o repertório de esquemas e representações do aluno e fazer uma avaliação mais 

detalhada destes. A partir da explicitação dos esquemas e representações adotados pelo aluno, o 

professor poderá ser capaz de identificar dificuldades e conduzir o aluno no processo de 

desenvolvimento cognitivo. 

 A resolução de situações-problema através da linguagem verbal, cujo tratamento é quase 

pejorativo no que se refere ao estudo da ciência, é revista e toma importância no processo de 

conceitualização do aluno. A linguagem verbal pode preceder a linguagem formal e, devidamente 

conduzida, poderá evoluir para tal. A rapidez deste processo, no entanto, depende de cada indivíduo. 

 A proposta deste trabalho, de que o aluno possa falar/escrever em linguagem verbal nas suas 

resoluções, possibilita maior motivação da turma, participação das aulas, uma aprendizagem mais 

consistente e significativa e, até mesmo, a melhora da auto-estima de alguns alunos. Além destes 

benefícios a proposta também traz uma explicitação sobre a forma de pensar do aluno sobre a 
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situação – seu conjunto de esquemas fica mais “visível” e o professor tem mais condições de avaliá-

lo e ajudá-lo no processo de desenvolvimento cognitivo. 
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