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RESUMO
 

 

Frente às dificuldades encontradas em sala de aula e um mundo altamente tecnológico, o 

professor precisa estar atento às modificações para encontrar alternativas que sejam 

instigadoras a ponto que possam possibilitar a caminhada dos alunos ao objetivo desejado. O 

excessivo número de dispositivos móveis vendidos todos os anos e as dificuldades das escolas 

em acompanhar essa revolução nos direcionam alternativas que estejam presentes nas salas de 

aula e não necessitem de investimentos imediatos nas escolas. Aliado a isto, tecnologias como 

a realidade aumentada, que não são novas, mas que ganharam notoriedade nos últimos anos, 

dado o avanço de recursos nos celulares e tablets e novos aplicativos que se utilizam desses 

recursos, essas tecnologias podem ser alternativas aos docentes no processo de ensino e 

aprendizagem. Este trabalho busca relatar experiências deste professor no desenvolvimento, 

aplicação e avaliação de um produto educacional, concebido por um aplicativo em realidade 

aumentada, desenvolvido através da ferramenta Unity (Vuforia) utilizando linguagem C# (C 

Sharp), um material pedagógico e um site em que todos os materiais e informações podem ser 

acessados a fim de contribuir na utilização dos professores no ensino de física no conteúdo de 

Cinemática. Esse produto educacional foi idealizado tendo como pano de fundo a teoria da 

aprendizagem significativa de David Ausubel, também foi necessário a utilização do método 

P.O.E. - Predizer, Observar, Explicar, na aplicação da simulação computacional, pois nesse 

tipo de atividade tem se mostrado muito eficaz. 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Realidade aumentada. Ensino-aprendizagem. Tecnologias. Ensino 

de Física. 

  



 

  

ABSTRACT 

 

In view of the difficulties encountered in the classroom and a highly technological world, the 

teacher needs to be aware of the modifications to find alternatives that are instigators to the 

point that may allow students the route to the desired goal. The excessive number of mobile 

devices sold every year and the difficulties of schools to accompany this revolution direct us 

to alternatives that are present in the classrooms and do not require immediate investments in 

schools. Allied to this, we have technologies, such as augmented reality, which are not new, 

but have gained notoriety in recent years, given the advancement of resources in mobile 

phones and tablets and new applications that use these resources, these technologies can be 

alternatives to teachers in the teaching and learning process. This work seeks to report 

experiences of this teacher in the development, application and evaluation of an educational 

product, formed by an application in augmented reality, developed using the Unity tool 

(Vuforia) using C # language (C Sharp), pedagogical material and a website in which all 

materials and information can be accessed in order to contribute to the use of teachers in the 

teaching of physics in the content of kinematics. This educational product was conceived with 

the backdrop of the significant learning theory of David Ausubel, it was also necessary to use 

the method P.O.E. predict, observe, explain, in the application of computational simulation, 

because in this type of activity has proven to be very effective. 

 

KEYWORDS: Augmented reality. Teaching-learning. Technologies. Physics teaching. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação é resultado do estudo e desenvolvimento de um produto educacional, 

apresentado ao Mestrado Nacional Profissional de Ensino de Física (MNPEF), desenvolvido 

com o aplicativo CinematicAR, disponibilizado na plataforma Play Store, além de um site de 

ensino
1
 e uma sequência didática para fomentar a utilização de realidade aumentada no ensino 

de Física. 

É inegável o legado tecnológico alcançado nos dias atuais. Estes recursos encontram-

se em prevalência na vida da maioria dos jovens e adolescentes: os “dispositivos móveis”. 

Não é difícil encontrar pessoas na faixa de 10 a 20 anos que passam horas em frente a uma 

tela desses aparelhos.  

Diante desse cenário, assume-se como objetivo geral da presente pesquisa desenvolver 

um produto educacional que auxilie no ensino-aprendizagem de conteúdos de cinemática, 

baseado em sequências didáticas mediadas por um aplicativo que utilize realidade aumentada 

em dispositivos móveis. Desta forma, atividades práticas mediadas pelo aplicativo 

desenvolvido, buscou utilizar a realidade aumentada em ambientes formais de ensino em que 

os elementos mais significativos do processo educacional pudessem corroborar e avaliar a 

eficácia dessa tecnologia na aprendizagem de cinemática. Refletir sobre as principais 

dificuldades dos alunos neste conteúdo, desenvolver atividades potencialmente significativas 

e popularizar, incentivar e orientar professores no desenvolvimento de atividades 

potencialmente significativas que envolvam essa tecnologia também se inclui aos propósitos 

deste trabalho. 

As discussões sobre as implicações e as principais dificuldades dos alunos com relação 

ao conteúdo, e quais as potencialidades da realidade aumentada no estudo de Cinemática são 

ponderadas através de quatro fases da pesquisa, a saber: identificação dos conhecimentos 

prévio dos alunos, desenvolver do material didático (sequência didática), aplicativo e site para 

orientar os alunos no estudo de cinemática, aplicação do produto educacional e avaliação do 

material.  

A fundamentação teórica inicia a abordagem do tema com a explanação dos principais 

conceitos relativos à Cinemática e sua problemática em sala de aula, bem como de que forma 

a teoria de David Ausubel sobre a “Aprendizagem Significativa” é empregada no produto 

pedagógico, objeto deste trabalho. Concepções e definições sobre as tecnologias móvel, com 

                                                           
1
 https://www.ensinodefisicaerealidadeaumentada.com/. 
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ênfase na realidade aumentada são abordadas, como também são mencionados trabalhos 

correlatos e seus enfrentamentos utilizando essa tecnologia em aulas de Física. 

A seção seguinte descreve o percurso metodológico para desenvolvimento da 

pesquisa, caracterização do público alvo, tipo de pesquisa, e como foi a avaliação prévia 

realizada com os alunos pesquisados, pois estes dados eram essenciais para construção do 

aplicativo e o desenrolar da pesquisa. 

Já a descrição do produto desenvolvido, relatório crítico das diferentes fases de 

aplicação, tabulação de dados obtidos em entrevistas e questionários, análise dos resultados, 

aprendizagens, interações alunos/produto, mudanças de concepção sobre o conteúdo 

trabalhado (avaliação pós), são discutidas na terceira parte desta dissertação. 

A quarta seção contempla uma análise qualitativa dos resultados e, igualmente, uma 

discussão sobre como esses resultados podem colaborar para a comunidade acadêmica. 

E, por último, estabelecem-se as principais considerações sobre a pesquisa e, da 

mesma maneira conjectura-se acerca de possíveis trabalhos futuros na área da Física em 

parceria com a realidade aumentada. 

O material desenvolvido para aplicação em conjunto com o aplicativo se encontra em 

anexo a esta dissertação. 

Este pesquisador recebeu auxílio da CAPES - Comissão de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior durante desenvolvimento da pesquisa através de bolsas, isso 

contribuiu para o bom andamento dos trabalhos.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 TICS aplicadas em educação 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) conquistam cada dia mais, 

adeptos, e sua utilização pode mudar a forma como que se aprende, com que se comunica ou 

como se vive. A grande provocação quanto ao seu uso, contudo, está relacionada à forma de 

implantação efetiva e eficiente para que se alcance êxito. Causar mudanças na práxis dos 

professores é um movimento que deve ser contínuo, embora, muitas vezes, esse processo se 

mostre lento e deficitário, incompatível com a rapidez com que novas tecnologias são 

exploradas na sociedade e, portanto, que acaba por não se refletir em sala de aula. 

Segundo a United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO), Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e a Cultura, na tradução 

em português, as TICs podem contribuir para o acesso universal da educação, a qualidade do 

ensino-aprendizagem, a gestão, bem como o desenvolvimento profissional de professores, a 

governança e administração educacional, ao fornecer a mistura certa e organizada de políticas, 

tecnologias e capacidades (UNESCO, 2017). 

No âmbito educacional as TICs têm ganhado destaque, nos últimos anos, de tal modo 

que professores da educação básica e ensino superior, ainda que diante de dificuldades como: 

falta de tempo para planejamento, escassez de recursos e infraestrutura precária, buscam 

aplicá-las em seu cotidiano e isso demonstra intensa busca na melhoria e aprimoramento da 

prática docente nos mais diversos níveis de ensino. 

Dados obtidos do site Statista
2
, especializado em estatísticas virtuais e divulgador por 

Tractor
3
 apontam o aumento na quantidade de usuários das TICs, entre 2009 a 2017 esse 

número dobrou, de modo que esta evolução têm alcançado as classes sociais em sua 

totalidade. Dessa forma, as áreas de conhecimento têm se aproveitado dos recursos e 

benefícios decorrentes desse avanço. Impreterivelmente essa tecnologia passa pela educação 

básica, pois é nela que se formam cientistas, engenheiros e demais profissionais envolvidos 

nesse processo. 

Nesse contexto, os dispositivos móveis têm grande destaque na popularização da 

revolução tecnológica. O número de tablets e celulares smartphones vendidos nos últimos 

anos bem como a quantidade de pessoas conectadas na rede de internet nos dão uma ideia do 

                                                           
2
 https://www.statista.com/statistics/273018/number-of-internet-users-worldwide/. 

3
 https://www.tracto.com.br/quantas-pessoas-tem-acesso-a-internet-no-mundo/. 
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crescimento da informática. Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), baseado em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), mais de 

50% dos brasileiros utilizaram dispositivos móveis para acessar internet no ano de 2013 e, 

considerando apenas o uso desses aparelhos, houve um acréscimo de 7,2 milhões no número 

de pessoas que utilizam a internet (IBGE, 2014). A mesma pesquisa registra que esse 

contingente representa quase 4,1 % das pessoas com mais de 10 anos. Aponta ainda o 

protagonismo dos dispositivos móveis que, ano a ano, contribuem para uma redução cada vez 

maior nos acessos realizados através de computadores. Tablets também despontam nesse 

cenário com mais de 7,1 milhões nos domicílios, o que equivale cerca de 10,8 % dos 65,1 

milhões de lares do país. 

A aplicabilidade de todos esses recursos tecnológicos é relevante para o ensino de 

Física. Atualmente contamos com uma disponibilidade de diversos software e aplicativos que 

simulam experimentos virtuais de Física, como por exemplo: Converber, Laboratório, Profi, 

Physion, Phet, Interactive Physics, Physics Simulation Building Destruction, Particle Physics 

Simulator, Physic Virtual Lab, dentre outros. 

Dispositivos móveis, como os smartphones e tablets contam com aplicativos de alto 

grau de usabilidade, que podem ser facilmente executados em qualquer hora do dia, 

destacados neste trabalho aqueles aplicativos que convergem para a realidade virtual e 

Aumentada, esta última principalmente. 

 

1.2 Novas tecnologias no contexto escolar 

 

A realidade virtual (RV) e a realidade aumentada (RA) são tecnologias que se tem 

destacado pela sua grande capacidade de entretenimento e interação com seus usuários. Jacon 

(2014, p. 2) afirma que “[...] repensar a educação, a partir dessa realidade e dos desafios que 

ela traz consigo, requer a compreensão da função docente diante das possibilidades oferecidas 

pelos dispositivos móveis no contexto escolar”. 

A utilização de dispositivos tecnológicos para visualização de objetos virtuais, em três 

dimensões, gerados por computador em um ambiente real, é uma definição geral sobre 

realidade aumentada. Os aplicativos, além de disponibilizar ao usuário um controle maior em 

relação ao espaço onde será visualizada uma imagem, simulação, ou objeto 3D, permitem 

movimentar o dispositivo para qualquer direção. Do mesmo modo, é possível encontrar 

computadores nas escolas das redes públicas e privadas que favorecem amplo leque de 

possibilidades didáticas e que podem dar suporte à experimentação em Física. Segundo Silva 
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e Silva (2017), “os suportes digitais que tais recursos proporcionam nos encaminham para o 

debate acerca da experimentação virtual”. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs+) se orientam na direção da opinião de 

Silva e Silva (2017) e acentuam a experimentação ao considerar “indispensável que a 

experimentação esteja sempre presente ao longo de todo processo de desenvolvimento das 

competências em Física” (BRASIL, 2002 p.84). O objetivo dos PCNs+ é que o aluno seja 

parte integrante do processo e que tenha participação integral. As tecnologias destacadas neste 

trabalho privilegiam justamente a interação do usuário e objetos, despertando nos alunos o 

desejo de buscar respostas aos fenômenos físicos apresentados. 

O objeto de pesquisa deste trabalho fornece orientações ao professor por meio de 

subsídios aos conteúdos relacionados a tipos de movimento, suas classificações e suas causas, 

de modo a frisar que as discussões devem ficar no plano da “Educação em Ciências” que, 

segundo Moreira (2003), é diferente do “Treinamento Científico” que hoje é dogmatizado em 

muitas escolas. Para o autor, o último visa, tão somente, dar ênfase no manuseio de 

instrumentos de laboratório ou nas teorias científicas. 

Fundamenta-se este trabalho na tecnologia da realidade aumentada, consideradas 

também abordagens quanto a conceitos e concepções adotadas sob o viés das tecnologias 

móveis. 

 

1.3 Realidade Virtual 

 

A primeira concepção de realidade virtual surgiu na década de 50, do século passado, 

com o cineasta Morton Heilig que desenvolveu um dispositivo que proporcionava uma 

imersão aos usuários em um mundo tridimensional. Posterior a esse registro, o engenheiro 

Jaron Lanier, já no ano de 1960, construiu o primeiro capacete de realidade virtual, 

denominado Virtual Reality (VR) (TORI; KIRNER, 2006, apud BIOCCA, 1995, p.130). 

Ainda segundo Tori e Kirner (2006) apenas no ano de 1980 o termo realidade virtual se 

consolidou e o termo passou a ser aceito entre os profissionais da informática, estabelecendo-

se o início da discussão sobre os fundamentos da realidade virtual e aumentada, conceituada 

pelos autores como: 

 

 
Uma interface avançada do usuário que permite acessar aplicações executadas no 

computador, tendo como característica a visualização de, e movimentação em 

ambientes tridimensionais em tempo real e a interação com elementos desse 
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ambiente. Além da visualização em si a experiência do usuário pode ser enriquecida 

através da estimulação dos sentidos do tato e audição (TORI; KIRNER, 2006, p.7). 

 

 

A interação mais simples nos ambientes virtuais se dá quando um usuário navega em 

espaços tridimensionais, utilizando-se de algum recurso tendo como resposta visualização de 

novos pontos de vistas deste cenário. Podemos dizer que interações acontecem quando o 

usuário visualiza, explora e manipula os objetos virtuais utilizando, particularmente, os 

sentidos de rotação e translação do corpo. 

Os hardwares utilizados para participar em um ambiente virtual podem incluir: 

capacetes, rastreadores, luvas, navegadores 3D, dispositivos de reação, fones de ouvidos, e 

outros dispositivos específicos. 

As aplicações na educação são inúmeras e contemplam simulação e ambientes 

virtuais, como laboratórios, encontros remotos com alunos, participação em eventos virtuais, 

consulta a bibliotecas virtuais e muitas outras. 

 

1.4 Realidade Misturada 

 

A realidade aumentada está dentro de um conceito mais amplo que conhecemos por 

realidade misturada “RM”. Muitas vezes, os termos aplicados nessas tecnologias são 

utilizados de forma errônea, o que leva o leitor a confundir suas aplicações. 

Segundo Rodello, Sanches e Brega (2010), a realidade misturada é caracterizada pela 

sobreposição de objetos virtuais em 3D, gerados por software de computadores, com um 

ambiente físico, mostrado com um dispositivo tecnológico em tempo real. Ele leva os 

elementos virtuais para o mundo real ou leva os elementos do mundo real para o virtual com o 

único objetivo de levar o usuário a não estabelecer diferença entre os mundos “Real e 

Virtual”, ou seja, possibilitar que ele veja uma só cena. Uma das grandes vantagens dessa 

tecnologia é a interação, pois se consegue interagir apenas com a mão ou a voz. A figura 1.1 

nos ajuda a compreender melhor os variados termos aplicados nestas tecnologias. 
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Figura 1.1 Diferença entre o mundo real e o virtual 

 

Fonte: Rodello, Sanches, Sementile e Brega (2010). 

 

Em resumo, a realidade misturada é a RV + RA, identificada por empresas de 

tecnologia já no ano de 2016, quando a Microsoft lançou o Hololens que faz a junção destas 

duas tecnologias já mencionadas em nosso texto. 

 

1.5 Realidade Aumentada 

 

A realidade aumentada difere da realidade virtual, pois esta transporta o usuário para o 

ambiente virtual, enquanto a realidade aumentada mantém o usuário no mundo físico com o 

alcance de objetos e ambientes virtuais para o mundo físico de modo a permitir a interação de 

maneira mais natural. O uso de rastreadores evitam grandes aparatos tecnológicos que a 

realidade virtual necessita, como em dispositivos móveis devido ao incremento dos sensores 

disponibilizados nesses aparelhos. Destaca-se entre eles o giroscópio, acelerômetro, 

magnetômetro e o sensor de proximidade. 

Apesar de o termo RA ter surgido por volta da década de 1990, a indisponibilidade de 

aparelhos com capacidade de processamento e mobilidade deixou essa tecnologia esquecida e 

distante da população. Contudo, nos últimos anos, essa tecnologia foi difundida com 

veemência através do lançamento de diversos jogos, destaque para o Pokémon Go. Segundo 

Agrela (2016), “o lançamento para smartphones do Pokémon Go colocou em alta a realidade 

aumentada”. Mas para Richmond (apud AGRELA, 2016), especialista em tecnologias 

disruptivas e membro do Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos (IEEE), o game é 

básico e só arranha a superfície dessa tecnologia. “Diretor de protótipos avançados no 

Instituto de Tecnologias Criativas da Universidade de Southern Califórnia, Richmond atua em 

áreas como tecnologias móveis, educação interativa e ambientes futuros para a comunicação” 

(AGRELA, 2016). 
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A realidade aumentada, que adiciona camadas de informações à visão normal por 

meio de dispositivos móveis, tem aplicações para diversos setores, incluindo linhas de 

montagem, hospitais, educação, jogos. 

Os dispositivos móveis fornecem basicamente dois tipos diferentes de experiências 

para o usuário: geolocalização baseada em RA e visão baseada em RA. A primeira utiliza 

recursos como Global Positioning System (GPS), bússola e outros sensores de um dispositivo 

móvel para fornecer alertas, interação e informações sobre pontos de interesse. Já a visão 

baseada em RA utiliza muitos desses mesmos sensores para exibir conteúdo digital em 

contexto com objetos do mundo real baseando-se na leitura de marcadores impressos ou 

objetos rastreados pela câmera dos dispositivos móveis (HOPPE et al, 2013, p.2). 

Silva e Silva (2015), em um estudo sobre os trabalhos publicados nos anais dos 

eventos mais importantes de ensino de Física do país, discutem uma indicação sobre essas 

novas tecnologias: 

 

 
Outras sugestões para novas investigações podem ser apontadas a partir das 

carências identificadas nos estudos que pesquisam a experimentação baseada em 

realidade virtual e em realidade aumentada. Tais estudos são fundamentais para a 

consolidação desse, como um campo de pesquisa e naturalmente para ampliar as 

possibilidades didáticas para a prática pedagógica dos professores (SILVA; SILVA, 

2015, p. 150). 

 

 

Nesse mesmo estudo, encontra-se, entre 2005 e 2014, apenas um trabalho apresentado 

com a temática RA, o que denota um vasto caminho a ser percorrido pelos docentes e 

pesquisadores da área do ensino. 

O imaginário sempre despertou o ser humano e o motivou a experimentar novas 

formas de interação, desde a antiguidade quando homens pré-históricos desenhavam nas 

paredes das cavernas figuras e pinturas até chegarmos ao cinema moderno. O vídeo 

oportunizou um espaço extremamente criativo em que histórias e mundos imaginários 

surgiam, inclusive a interação decorrente do surgimento e expansão dos videogames que 

possibilitaram aos homens comandar personagens ou objetos em um mundo imaginário. 

A representação do imaginário, que outrora era feita através de imagens, esculturas, 

maquetes, animações ou até mesmo na linguagem verbal, gera uma rede de oportunidades 

com interfaces cada vez mais complexas e criativas. 

A realidade virtual permite ao usuário estar em cenários dos mais simples até os mais 

complexos, possibilita simular diversas situações que retratam com fidelidade a realidade, isto 

permite interação em um mundo até então imaginário. A realidade virtual considera que 
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objetos, antes só vistos em um ambiente virtual, possam ser transportados para o mundo real. 

E a realidade misturada faz com que possamos interagir ao mesmo tempo em que imagens, 

objetos e demais elementos são transpostos para o mundo real, desfazendo a distinção entre os 

mundos, criando apenas uma realidade: “a sua”. 

 

1.6 O desafio da disciplina de Física 

 

Paralela a essa tecnologia, a disciplina de Física apresenta dificuldades que têm 

causado aversão nos estudantes, conforme pesquisado pelos trabalhos de Coelho (1999) e 

Freire e Ricardo (2007). A constatação dos estudos gera um incômodo por parte dos 

professores, pois um dos seus ideais é causar ou despertar a curiosidade pelos fenômenos 

físicos que envolvem a vida dos alunos. Muitos problemas e dificuldades retratados nas 

pesquisas são apresentados nesse contexto. 

O ensino de ciências em sala de aula nem sempre é uma tarefa fácil, muitas vezes os 

resultados não são os desejáveis e, às vezes, é prejudicial. Isso se dá, em grande parte, pelo 

uso sistemático de métodos tradicionais, considerados por muitos estudantes como 

entediantes e pouco proveitosos, principalmente em tempos nos quais ciência e tecnologia 

impregnam profundamente nossa cultura e permeiam nosso cotidiano. Borges (2006) cita: 

 

 
Os professores de Física enfatizam demais a memorização de fatos e fórmulas, 

assim como a sua aplicação na resolução de exercícios de fim-de-capitulo, em 

detrimento do desenvolvimento do pensar cientifico. E eles não fazem isso por mero 

acaso, mas por estarem reproduzindo a abordagem e os métodos de ensino de Física 

que vivenciaram em sua formação (BORGES, 2006, p. 136). 

 

 

O formalismo excessivo e o distanciamento do ensino de Física da realidade dos 

alunos também são aspectos que não favorecem a aprendizagem significativa (AS) dos 

alunos. Quintilio (2006) complementa dizendo que: 

 
Os alunos parecem diferenciar a ciência encontrada no seu cotidiano dos conteúdos 

estudados na escola. Assim, muitas dúvidas dos alunos, tais como: Por que não 

posso colocar objetos de metal no forno de micro-ondas? Uma estrela-cadente é 

realmente uma estrela que caiu? Os planetas podem influenciar na minha vida? O 

que é o raio laser? Não são respondidas de imediato, distanciando as aulas de 

ciências do cotidiano dos alunos (QUINTILIO, 2006, p. 56). 

 

 

A Física está presente em todas as tecnologias digitais e os alunos estão em inseridos 

cotidianamente. Em 1958, Charles Townes e Arthur Schawlow estudavam a teoria da 
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amplificação da luz por emissão estimulada de radiação, ou seja, o laser; em 1960, Theodore 

Maiman produziu pela primeira vez um feixe de laser. Hoje, usa-se o laser em CD players, 

leitores, identificação de impressões digitais, códigos de barra, sensores, iluminação, 

computadores, instrumentos de medidas (como a trena a laser), para cortar metais e outros 

materiais, na odontologia e medicina, como em cirurgias, bisturis e pinças a laser, 

clareamento dental e inúmeras outras aplicações, tratamento de câncer de pele, inclusive para 

medir a distância da Terra à Lua. 

Os estudos relativos a termodinâmica impulsionaram a revolução industrial no século 

XVIII e XIX e ainda hoje sumos afetados pelo desenvolvimento destas máquinas que ainda 

buscam a melhor forma de utilização da energia.  

Conceitos advindos da gravitação universal nos levaram a desenvolver o GPS ( 

Sistema de Posicionamento Global), transmissões via satélite e conhecimentos sobre astros 

foram possíveis. 

Como não citar os efeitos decorrentes do eletromagnetismo que nos ajudaram a 

desenvolver meios mais rápidos para comunicação e navegação através das bussolas e 

aparelhos eletrônicos.    

A Física tem aplicação direta nos fenômenos cotidianos. Um exemplo que podemos 

observar sobre a descoberta do princípio de propagação do calor no ar, a convecção: 

aconteceu quando o cientista anglo-americano Benjamin Thompson Rumford, queimou a 

boca ao “atacar” um pedaço de torta de maçã muito quente (QUINTILIO, 2006). Outro 

exemplo é relacionado com nossa bandeira nacional, que foi criada a partir de observações 

astronômicas. O círculo azul representa a esfera celeste e nove constelações visíveis no céu do 

Brasil. Cada estrela representada na bandeira corresponde a um estado brasileiro. O distrito 

federal é representado pela estrela polar do Sul, ao redor da qual giram todas as outras em seu 

movimento diário. 

Entendido que a física tem uma real participação na vida do ser humano e que sua 

história tem raízes profundas com as ciências físicas, a questão que se levanta é por qual 

motivo não se tem maior interesse na área. Segundo Engelmann (2010), no contexto escolar, a 

falta de motivação é um desafio a ser vencido, pois tem ligação direta com o processo de 

ensino aprendizagem. 

Pimentel (2006) afirma que a ciência não é um processo mágico e inacessível, pessoas 

com o mínimo de formação básica podem compreender muitos fenômenos cotidianos. Mas, 

segundo o autor, para que isso ocorra, faz-se necessário instigar a curiosidade e o senso de 

observação. 
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Segundo Yamazaky R. e Yamazaky S. (2006), o ensino através de metodologias 

alternativas é mais uma ação que complementa a prática cotidiana de professores do que um 

abandono de práticas anteriores. Os autores afirmam, ainda, que o ensino através de 

brincadeiras, jogos e desafios provoca aprendizagens de forma mais eficientes, no sentido de 

que os estudantes, além de mostrarem-se dinâmicos quando em meio ao processo, mostram-se 

também dispostos a continuar a aprendizagem mesmo que em outros contextos, algumas 

vezes motivados a discutirem sobre assuntos referentes às ciências em lugares como 

restaurantes, bares, praças, algumas vezes prosseguindo os estudos em cursos mais avançados. 

Vencer o conformismo e a inércia de um sistema educacional ineficiente é um desafio 

descomunal, que levará algumas décadas para ser rompido, porém, ideias novas sempre serão 

bem-vindas, a fim de concentrarmos o máximo de esforço possível para melhoria da educação 

brasileira. 

Proporcionar aos professores recursos por meio da RA para diminuir as dificuldades e 

ampliar o êxito do processo ensino-aprendizagem de Física é um dos objetivos do trabalho de 

pesquisa. Esses recursos contemplarão aplicativos, simulações, vídeos, materiais didáticos e 

ambientes de aprendizagem que contenham adaptações para RA. Os recursos são múltiplos e 

as possibilidades infinitas. Existe muito para ser explorado em RA. 

 

1.7 Conhecimentos significativos e as tecnologias 

 

O desenvolvimento da presente pesquisa baseou-se em pressupostos teóricos 

referentes ao uso de TICs na educação e na Teoria da Aprendizagem Significativa de David 

Ausubel. Buscou-se, desse modo, refletir sobre as potencialidades que o uso de tecnologias 

móveis, de realidade aumentada utilizadas em dispositivos móveis podem oferecer ao ensino 

de física no início do Ensino Médio, relacionando tais potencialidades às possibilidades da 

aprendizagem significativa de conteúdos de Cinemática. 

Sob esse viés, optou-se, no presente projeto, apoiar nos pressupostos da Teoria da 

Aprendizagem Significativa (AS) de David Ausubel, por acreditar que, entre as possíveis 

maneiras de se superar as dificuldades de ensino-aprendizagem de Física no Ensino Médio, 

encontram-se práticas pedagógicas apoiadas em novas tecnologias, que levem em 

consideração os conhecimentos prévios que os alunos já trazem consigo e proporcionem 

processos de ancoragem de novas informações à estrutura cognitiva dos estudantes de forma 

significativa. Busca-se assim superar práticas pedagógicas voltadas à promoção de 
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aprendizagens mecânicas de fórmulas e conceitos, vazios de significados para a vida dos 

alunos. 

Entende-se por aprendizagem significativa, conforme Moreira (2012), como sendo: 

 
[...] aquela em que ideias expressas simbolicamente interagem de maneira 

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

dizer não-literal, não ao pé-da-letra, e não-arbitrária significa que a interação não é 

com qualquer ideia prévia, mas sim com algum conhecimento especificamente 

relevante já existente na estrutura cognitiva do sujeito que aprende (MOREIRA, 

2012, p. 2). 

 

A partir dessa perspectiva teórica, entende-se que o ensino de física deve partir de um 

diagnóstico prévio dos conhecimentos que os estudantes já possuem e que servirão de base, 

ou âncoras, para novos conhecimentos. Desse modo, um produto educacional que se proponha 

a seguir tais pressupostos deve possibilitar tal diagnóstico inicial e proporcionar uma 

sequência de atividades adequadas ao nível de aprendizagem dos estudantes, favorecendo o 

processo de ancoragem progressiva de novos conhecimentos, ao que Ausubel denomina de 

aprendizagem significativa. 

Aos conhecimentos prévios dos estudantes, dá-se o nome de subsunçores que, na 

teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, define-se como sendo: 

 

[...] um conhecimento específico, existente na estrutura de conhecimentos do 

indivíduo, que permite dar significado a um novo conhecimento que lhe é 

apresentado ou por ele descoberto. Tanto por recepção como por descobrimento, a 

atribuição de significados a novos conhecimentos depende da existência de 

conhecimentos prévios  especificamente relevantes e da interação com eles 

(MOREIRA, 2012, p. 2). 
 

Assim na teoria de Ausubel, são fundamentais para que ocorra a aprendizagem 

significativa, visto que: 

 

 
A Aprendizagem Significativa de David Ausubel leva em consideração o processo 

sobre o qual uma nova informação interage com as informações já existentes na 

estrutura de conhecimento do aluno, ou seja, com a sua estrutura cognitiva 

específica e individual, previamente adquirida, conhecida como “subsunçores”, 

facilitando a aprendizagem subsequente (MARTINS; LANGHI, 2012, apud 

MOREIRA; MASINI, 1982, p. 29). 

 

 

Ao considerar os conhecimentos prévios dos alunos é, para Ausubel, uma das 

primeiras etapas do processo de ensino-aprendizagem. Isso implica dizer que um produto 

educacional, baseado nessa teoria, deve tomar como princípio saber o que o aluno sabe. “O 
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fator singular mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já 

conhece. Descubra o que ele sabe e baseie nisso os seus ensinamentos” (AUSUBEL, 1968). 

A teoria de Ausubel sugere, ainda, dois importantes processos que ocorrem na 

Aprendizagem Significativa: a diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa. A 

diferenciação progressiva está relacionada à aprendizagem subordinada e ocorre quando um 

conceito subsunçor, através de sucessivos processos de ancoragem, sofre modificações de 

significado, diferenciando-se progressivamente, adquirindo desse modo maior estabilidade e 

clareza (MOREIRA; MASINI, 1982). Na reconciliação integrativa, ocorre aprendizagem 

superordenada ou combinatória, nas quais as ideias presentes na estrutura cognitiva são 

reconhecidas como relacionadas, diante disso, ocorre o processo de interação entre elas, 

podendo reorganizar-se e adquirir novos significados (ROSA, 2008). 

Em alguns momentos, a teoria admite ser necessária uma aprendizagem mecânica 

(COSTA et al., 2013), nos quais, praticamente, não existe interação com os conceitos 

relevantes existentes na estrutura cognitiva do indivíduo, para que, posteriormente, esta se 

torne significativa. Isso geralmente acontece quando o aprendiz inicia um estudo em uma área 

que não conhece. 

O material desenvolvido na pesquisa buscou ser potencialmente significativo na 

aprendizagem dos alunos, pois segundo Ausubel, o material deve ser relacionável, ou seja, o 

aprendiz precisa reconhecer como potencialmente significativo e, além disso, o aprendiz 

precisa ter disposição para relacionar o novo com a sua estrutura, nesse ponto acreditamos 

que, por utilizar algo usual, podemos despertar esse interesse tornando o aprendizado mais 

flexível e dando mais durabilidade à esta aprendizagem. 

 

1.8 Trabalhos relacionados 

 

Vale ressaltar que já existem alguns trabalhos desenvolvidos em relação ao tema, 

como a dissertação de Souza (2015) que, junto com a equipe do Centro de Ensino e Pesquisa 

Avançada (CEPA) do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP), projetou um 

circuito (modelo de Drude para condução elétrica) para trabalhar com realidade aumentada. O 

autor comenta que os resultados alcançados em sua pesquisa mostram que o uso da RA no 

ensino tem maior amparo tecnológico através de dispositivos móveis. Assim como este 

pesquisador, o autor encontrou dificuldades no desenvolvimento de objetos virtuais o que 

pode colocar o professor em um papel de passividade diante da produção e contextualização 

para a sala de aula. O aplicativo desenvolvido neste trabalho se distingue por ser apropriado 
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para dispositivos móveis diferente do autor mencionado que utiliza para demonstração em 

sala de aula. 

Por sua vez, Barreto (2016) desenvolveu um aplicativo para dispositivos móveis para 

o estudo de colisões com o nome de FisicAR utilizando os software Unity 5 e Vuforia, os 

mesmos utilizados neste trabalho. Os dados encontrados em sua pesquisa mostraram ao 

pesquisador que 100% da turma julga o aplicativo como algo positivo no processo de ensino 

aprendizagem. Podemos apontar que este trabalho foi o que mais contribuiu com esta 

pesquisa uma vez que as ferramentas, alguns comandos e layouts foram os mesmos. 

Distinguindo apenas nos conteúdos trabalhados.  

Camargo et al (2010) também desenvolveram e utilizaram um sistema de realidade 

aumentada com o objetivo de ser ferramenta didática e motivacional para o ensino de Física 

dos alunos do Ensino Médio. Os autores avaliam que a utilização serviu para melhorar o 

desempenho dos alunos. Sobre a motivação, os autores declaram que: 

 

 
De maneira geral, analisou-se que a motivação gerada pela aplicação despertou o 

interesse de estudar mais nos alunos e por consequência, melhoraram seu 

desempenho. Considerando todas as análises e avaliações empregadas, conclui-se 

que o sistema foi bem aceito pelos usuários, mostrou-se fácil de usar abrangendo a 

totalidade dos alunos participantes dos testes. Tanto os alunos quanto os professores, 

de forma geral, avaliaram a aplicação como interessante, pois poucos conheciam a 

tecnologia utilizada, tornando o software mais estimulante por ser novidade. Os 

alunos se mostraram mais entusiasmados com as aulas, que deixaram de ser “chatas 

e difíceis” para serem “diferentes e legais” como colocado por alguns alunos nas 

avaliações (CAMARGO et al., 2010, p. 340). 

 

 

Filho (2010), em sua dissertação, também destaca como as simulações computacionais 

afetam o ensino de Ciências:  

 

 
[...] A abordagem visual, dinâmica e interativa desses conceitos físicos foi feita por 

meio de modelagem computacional e aplicação de um conjunto de pressupostos 

teóricos tanto na forma quanto no conteúdo, gerando simuladores computacionais 

para o ensino de física básica, que poderiam ser recombinados com diferentes 

materiais instrucionais, reutilizados em diferentes contextos escolares, catalogados 

em bancos de objetos de aprendizagem e trabalhados a partir de diferentes níveis de 

interatividade (FILHO, 2010, p. 6). 

 

 

Outros pesquisadores também têm desenvolvido aplicações nesse sentido que têm se 

mostrado positivas em suas avaliações (TORI; KIRNER; SISCOUTTO, 2006; OLIVEIRA; 

MANZANO, 2016). Isso reforça o grande potencial desta tecnologia e impulsiona a novas 

explorações no ensino de física. 
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1.9 Cinemática 

 

A Cinemática faz parte da Mecânica e, tradicionalmente, tem guarida no último ano do 

ensino fundamental (9º Ano), e no primeiro 1º ano do ensino médio. No entanto, os PCNs+ 

preconizam novas organizações de conteúdos que podem ser flexíveis e para isso devem ser 

feitas reflexões entre profissionais da área da mesma escola, escolas da região, e releituras de 

projetos pedagógicos conforme percebemos no texto abaixo: 

 

 
A sequência dos temas, a definição das unidades, o nível de aprofundamento e o 

ritmo de trabalho implicam escolhas específicas, respondendo às necessidades de 

cada escola e cada realidade. O número de aulas por semana e o contexto social em 

que está inserida a escola são, por exemplo, alguns dos elementos que influenciam 

no processo. No entanto, essas escolhas devem ser pautadas por critérios claros e 

compartilhados com o conjunto dos professores (BRASIL, 2002, p. 8) 

 

Os conceitos que este conteúdo abarca são importantes para entender a mecânica bem 

como fenômenos que ocorrem no cotidiano dos alunos. Porém, é importante mencionar que 

esse conteúdo pode dificultar a compreensão dos alunos, porque ao limitá-lo à Cinemática, 

pode desconfigurar o objetivo maior, que é na verdade as causas de variação dos movimentos. 

É um dos conteúdos mais problemáticos em ambos os lados (professores e alunos), por 

requerer de alunos e professores conhecimentos matemáticos e subjetividades. Apesar de todo 

enfoque dado pelo PCNs+ em se distanciar de Cinemática, procura-se durante este trabalho 

abordar este conteúdo de forma moderada a fim de que não deixemos os conceitos e os 

formalismos necessários, pois conforme o próprio PCNs+: 

 

 
Não se quer dizer com isso que seja preciso abrir mão das fórmulas. Ao contrário, a 

formalização matemática continua sendo essencial, desde que desenvolvida com 

síntese dos conceitos e relações, compreendidas anteriormente de forma 

fenomenológica e qualitativa (BRASIL, 2002, p. 39). 

 

 

A dificuldade dos alunos em Cinemática em muitos casos se dá pela dificuldade da 

associação dos conteúdos aplicados em sala de aula com seu cotidiano. Essa situação 

demanda reflexões sobre a prática docente como essencial para que o profissional possa 

identificar o que pode melhorar em sua práxis. Com as aplicações em RA, podemos mostrar 

situações reais com objetos virtuais inseridos nos ambientes para simular, demonstrar e 

projetar os diversos fenômenos físicos. Todavia indagações ainda são presentes: A realidade 

aumentada poderia facilitar no entendimento dos conceitos de Cinemática? Quais são os reais 

benefícios das aplicações em RA nesse conteúdo? São dúvidas que no decorrer da pesquisa 
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procuramos responder com as turmas do ensino médio técnico do Instituto Federal de 

Rondônia campus Cacoal. 

Em Cinemática, em diversas situações, pode ser necessário também ocorrer 

aprendizagem mecânica. Porém, o desafio é proporcionar situações didáticas aos alunos para 

que esses conceitos mais abrangentes, apresentados geralmente no início do ano letivo, 

venham a se tornar significativos ao longo do ano letivo, não caindo assim no esquecimento 

do que foi estudado. Para isso, o produto educacional proposto neste projeto contemplou fases 

progressivas de relacionamento entre os novos conceitos apresentados aos alunos e suas 

interpretações, visualizações e aplicações no mundo real, a partir de simulações baseadas em 

realidade aumentada acompanhadas de um material didático. 

 

 

1.10 Conceitos fundamentais em Cinemática 

 

 

Os conceitos que foram apresentados durante a aplicação do produto educacional são 

conhecidos dos alunos, exigem no momento da aprendizagem a necessidade de desconstrução 

de conceitos errôneos e mudança de percepções. Abaixo são descritos alguns conceitos 

(HALLIDAY; WALKER, 2014) que necessitam ser trabalhados nesta divisão da Física: 

a) Móvel: É o objeto que está se locomovendo ou com o qual o fenômeno acontece; 

b) Ponto Material ou Partícula: Se utiliza essa nomenclatura quando não necessitamos 

levar em consideração as dimensões do corpo em análise; 

c) Corpo Extenso: É o corpo ao qual devemos considerar suas dimensões devido o 

referencial que está analisando. Por exemplo: analisar o movimento de um carro 

dentro de uma garagem de 5,0 m é diferente de analisar o movimento que ele faz 

percorrendo a rodovia BR 364 (figura 1.2), no primeiro caso suas dimensões 

devem ser consideradas, pois interferirão no estudo. Porém ao longo da rodovia 

essas dimensões podem ser desconsideradas devido à diferença de tamanho. Ou 

seja, para considerar um corpo extenso ou ponto material (partícula) deve-se levar 

em consideração o referencial; 
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Figura 1.2 Caminhão trafegando na BR 364 

 

Fonte: https://3dejulhonoticias.com.br/?cat=2&paged=378 

 

d) Referencial: É corpo ou ponto considerado para realizar as observações dos 

fenômenos físicos; 

e) Movimento e repouso: São conceitos que na Cinemática são relativos, pois 

dependendo do referencial considerado, um corpo pode estar em repouso ou 

movimento; 

f) Trajetória: Seria o caminho percorrido pelo corpo em seu movimento, no entanto 

essa trajetória poderá ser diferente para diferentes referenciais. Existem diversos 

tipos de trajetórias como: Retilínea, curvilínea, parabólica e outras. 

g) Espaço percorrido e deslocamento: O primeiro considera o caminho percorrido 

pelo móvel em seu movimento, já o segundo considera o deslocamento real, ou 

seja, consideramos trajetória em linha reta para medir ponto e inicial e final 

(GASPAR, 2002). 

Na figura 1.3 podemos perceber a diferença dos dois últimos conceitos elencados 

acima de um veículo que se deslocou da cidade de Porto Velho – RO para cidade de Cacoal 

no mesmo estado. 
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Figura 1.3 Distância entre as cidades de Cacoal e Porto Velho 

 

 

Fonte: Google Maps 

 

O espaço percorrido corresponde ao tracejado azul, enquanto que a seta vermelha 

indica o deslocamento real do móvel. No cotidiano esses conceitos são facilmente 

confundidos pelos estudantes. 

h) Posição: Podemos conceituar posição ou espaço como local onde um objeto se 

encontra no sistema de referências onde a origem geralmente é o ponto zero do 

eixo x. 

i) Velocidade Média e Velocidade Escalar Média: Velocidade é o mesmo que 

“rapidez” e esta é uma expressão que pode ser utilizada para várias grandezas. 

Com relação a velocidade média podemos expressar com a seguinte expressão 

matemática: 

(1.1) 

    
  

  
 

Onde: 

Vm é a velocidade escalar média; 

∆S é a variação do espaço percorrido, ou seja, estamos considerando: 
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(1.2) 

 

         

 

Onde: 

Sf é o ponto ou posição final e Si é o ponto ou posição inicial do móvel. E ∆t é a 

variação do tempo conforme a equação abaixo: 

(1.3) 

         

 

Onde:  

tf é o tempo final e ti  é o tempo inicial. Já a velocidade escalar média pode ser 

expressada com a equação matemática: 

(1.4) 

    
               

  
 

 

j) Velocidade Escalar Instantânea: É a velocidade considerada em determinado 

instante. Para exemplificar poderíamos dizer que é a velocidade que aparece no 

velocímetro. 

(1.5) 

      
    

 
  

  
  

 

k) Velocidade vetorial: Nessa situação, é levado em consideração o vetor velocidade, 

ou seja, o deslocamento real deverá ser utilizado para calcular a velocidade, em 

algumas situações a velocidade escalar e vetorial podem ser iguais. Via de regra, 

podemos considerar a equação 1.1 para o cálculo da velocidade, apenas devemos 

lembrar que no lugar do ∆S devemos considerar ∆S, ou seja, o vetor deslocamento. 

Esses são apenas alguns dos conceitos que precisam ser trabalhados em Cinemática, 

podem contribuir quando houver a inserção de conceitos mais complexos como força, 

aceleração, gravidade, e outros. 

l) Aceleração: Associada à mudança de velocidade, muitas vezes um aumento nesta, 

já que podemos considerar a diminuição desta como sendo uma desaceleração. 
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(1.6) 

   
  

  
 

Onde: 

a significa aceleração; 

    significa variação de velocidade, ou seja, quanto variou a velocidade; 

   significa variação do tempo decorrido, ou seja, quanto tempo passou durante a 

alteração da velocidade. 

Ou podemos dizer que: 

(1.7) 

   
  

  
 

 

Observando a equação 1.7 percebemos como a aceleração está diretamente ligada à 

variação da velocidade, ou seja, quanto mais variação de velocidade maior será a aceleração. 

E quanto for menor o valor do intervalo de tempo para essa mudança de velocidade maior 

também será a aceleração. 

O estudo do MUV – Movimento Uniformemente Variado, considera a mudança de 

velocidade dos móveis com aceleração constante, ou seja, não muda e V   0. 

Para facilitar o entendimento desse tipo de movimento, temos uma equação 

matemática conhecida como função horária da velocidade. 

(1.8) 

         

Onde: 

V simboliza a velocidade final do móvel; 

Vf simboliza a velocidade inicial do móvel; 

a simboliza a aceleração do móvel; 

t é o tempo decorrido durante o evento que estamos medindo. 

Além dessa, também há como identificar a função horária do móvel no MUV 

utilizando a seguinte equação: 

(1.9) 
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E, por fim, também podemos utilizar a equação de Torriceli, quando não possuímos a 

variável tempo. 

(1.10) 

      
        

 

Onde as variáveis que aparecem possuem a mesma simbologia que as demais 

equações já mencionadas. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 

2.1 A pesquisa 

 

 

A pesquisa se desenvolveu no Instituto Federal de Rondônia (IFRO), campus Cacoal, 

que é local de trabalho do pesquisador. O campus localiza-se na BR 364 Km 228, Lote 2A e 

possui cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores e de educação 

técnica e tecnológica desde o ano de 2009, conta com aproximadamente 2 mil alunos, 

distribuídos desde o ensino médio técnico à Pós-Graduação. A escola tem contribuído para o 

desenvolvimento da região, com alunos oriundos de cidades vizinhas como Espigão do Oeste, 

Pimenta Bueno, Rolim de Moura além de alunos da zona Urbana e Rural da cidade haja vista 

que o campus possui perfil agrícola. 

Para realização do projeto de pesquisa, este estudo esteve sob avaliação junto ao polo 

05 do Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física (MNPEF) no ano de 2017 obtendo 

o status aprovado pela banca para sua execução. 

Também foi submetido à avaliação prévia do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Instituto Federal de Rondônia e, após o parecer de aprovação nº 2.672.903, foram firmados o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) com os responsáveis dos alunos e o 

Termo de Assentimento Livre Esclarecido (TALE) com os participantes da pesquisa, bem 

como autorização junto à escola para realização do projeto, para que fosse respeitado e 

pautado pelos procedimentos éticos, de acordo com o estabelecido pela Resolução nº 

510/CNS/2016. 

Por meio do TCLE, o pesquisador se comprometeu a manter ampla e completa 

discrição, além do total anonimato dos voluntários da pesquisa. Assim, o pesquisador trata a 

identidade dos participantes com padrões profissionais de segredo ao utilizar os dados 

coletados na pesquisa para produção desta dissertação de mestrado, bem como para a 

produção das demais partes do produto educacional e publicação de artigos técnicos e 

científicos resultantes da pesquisa. 

Para o desenvolvimento deste projeto de pesquisa, foram adotados procedimentos da 

pesquisa-ação, na qual o pesquisador se envolve diretamente com os participantes, produzindo 

dados, desenvolve o produto educacional e o aplica em seu próprio ambiente de trabalho e de 

atuação, visando contribuir para a melhoria do ensino de Cinemática com seus alunos. 
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Diferentemente da prática rotineira do professor, a pesquisa-ação tem o cunho de 

compartilhar os resultados obtidos e disseminar as práticas exitosas, extrapolando os muros da 

pesquisa científica que muitas vezes fica restrita a publicações em periódicos que poucos 

leem. 

Grundy e Kemmis apud Tripp (2005, p. 446) oferecem uma definição do que é 

pesquisa-ação: 

 

 
“Pesquisa-ação é uma forma de investigação-ação que utiliza técnicas de pesquisas 

consagradas para informar a ação que se decide tomar para melhorar a prática”. [...] 

técnicas de pesquisa ação deveriam atender aos critérios comuns a outros tipos e 

pesquisa acadêmica (isto é, enfrentar a revisão pelos pares quanto aos 

procedimentos, significância, originalidade, validade etc) (TRIPP, 2005, p.446). 

 

 

O mesmo autor classifica pesquisa-ação em pesquisa-ação técnica, pesquisa-ação 

prática e pesquisa-ação política, classificação esta que orienta o enquadramento deste trabalho 

em pesquisa-ação prática, pois assim como um artífice recebe uma ordem ele deve considerar 

a sua experiência para aprimorar a ordem dada e também se fazer as perguntas o quê, como e 

quando fazer, abstraídas segundo o profissional que executará (GRUNDY; KEMMINS, 1982, 

apud TRIPP 2005). 

Quanto à produção e análise de dados, a pesquisa é de abordagem qualitativa, envolve 

a aplicação de questionários no início e no término da pesquisa, para fins de caracterização 

dos participantes, diagnóstico de conhecimentos prévios dos sujeitos participantes e 

diagnóstico final sobre as aprendizagens proporcionadas pelo produto educacional. 

Para isso, optamos pela aplicação dos questionários diagnósticos iniciais. Os 

questionários foram ferramentas valiosas na investigação do público escolhido para a 

pesquisa, bem como para perceber a estrutura cognitiva dos indivíduos. 

Desse modo, uma parte do produto educacional desenvolvido neste projeto, a saber, as 

sequências didáticas, funcionará como um organizador prévio, visando o diagnóstico dos 

conhecimentos dos alunos. A partir daí, proporcionará atividades que poderão integrar uma 

nova ideia com a estrutura hierárquica de conhecimentos dos alunos. Quanto a esse aspecto, 

entende-se a partir da teoria que os organizadores prévios podem servir como ativadores dos 

conhecimentos dos alunos, podendo se mostrar de diversas maneiras, tais como filmes, 

imagens, textos e desenhos. 

Trata-se, basicamente, de inserir no produto educacional a ser utilizado pelos alunos 

uma fase inicial em que os alunos serão avaliados quanto ao que já sabem, antes de 
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avançarem para uma nova fase. O objetivo principal da fase diagnóstica é identificar 

conhecimentos especificamente relevantes que sirvam de subsunçores para a aprendizagem 

dos conteúdos de Cinemática que se pretende explorar com o produto educacional. 

 

Ausubel considera o uso de materiais que sejam potencialmente significativos, com 

vistas a facilitar o processo de aprendizagem. Assim, no aplicativo educacional, buscar-se-á 

fazer com que os estudantes possam relacionar o que já aprenderam de maneira substantiva e 

não arbitrária a novas ideias, conceitos e informações relacionadas ao conteúdo de 

Cinemática, a partir de simuladores em dispositivos móveis. 

Espera-se que a interação com o aplicativo educacional, e com as sequências didáticas, 

proporcione um remodelamento de conhecimentos dos estudantes a partir de aprendizagens 

significativas, com a origem de novos subsunçores para aprendizagem de conceitos mais 

complexos. Para a verificação da aprendizagem, é importante realizar uma nova avaliação 

quanto ao aplicativo, à sequência didática planejada e aferição dos novos subçunsores ou 

modificação dos que já haviam concernente ao ensino-aprendizagem de conteúdos de 

Cinemática. 

Ao longo do desenvolvimento do projeto e em suas diferentes fases, os sujeitos 

participantes e o pesquisador estiveram em permanente contato, em horários normais de aulas, 

pois os alunos estudam em regime integral de ensino sendo as aulas ministradas nos períodos 

matutino e vespertino. Assim, a pesquisa proporcionou ao pesquisador conhecer o nível de 

aprendizagem dos alunos, seus conhecimentos prévios sobre conteúdos de Cinemática e 

possibilitou o planejamento e o desenvolvimento de atividades relacionadas ao produto 

educacional. Após o planejamento e a construção do produto educacional, o mesmo foi 

aplicado junto aos alunos, ficando assim caracterizada a intervenção do pesquisador no meio 

pesquisado, incluindo-se a colaboração dos sujeitos envolvidos na pesquisa. 

Este pesquisador, no período de 2017/02 e 2018/01 esteve em afastamento para cursar 

Pós-Graduação stricto sensu, e, portanto, necessitou da colaboração do professor que o 

substituiu durante sua ausência, no IFRO campus Cacoal. Para preservar sua identidade 

doravante esse será designado “professor substituto”. Devido a questões alheias a sua 

vontade, houve necessidade de solicitar junto a este professor substituto, dados que seriam 

necessários na avaliação dos diagnósticos iniciais, visto que, devido ao atraso na aprovação 

junto ao CEP do IFRO necessitava-se realizar a ação antes que os conteúdos fossem 

ministrados em sala. 
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Com os dados do professor substituto, desenvolveram-se três simulações, bem como 

realizou-se a confecção do material didático complementar (manual, sequência didáticas e 

site) a serem utilizados, pelo professor e alunos. Os dados da avaliação prévia foram 

necessários para direcionar os principais problemas relacionados ao conteúdo programático. 

Como os conteúdos relacionados à mecânica, incluindo a Cinemática, são abordados 

tradicionalmente no início do ensino médio, optou-se por desenvolver o projeto de pesquisa 

com os alunos matriculados no 1º ano do curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino 

Médio, e no 1º ano do curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio. Os alunos 

que participaram da pesquisa ingressaram na instituição por meio de processo seletivo, com 

início das aulas no mês de fevereiro de 2018. 

 

 

2.2 O método P.O.E. 

 

 

O instrumento metodológico conhecido como P.O.E. Predizer - Observar – Explicar 

tem mostrado eficácia aplicado em diversos contextos, apesar de majoritariamente empregado 

em simulações computacionais. Ele foi concebido inicialmente por Nedelsky (1961) e, 

posteriormente, por outros autores seguindo as seguintes fases conforme Oliveira (2003): 

 

 
Num primeiro momento, é lançado pelo professor um problema, com um desafio aos 

alunos, os quais podem estar divididos em equipes ou individualmente. O desafio é 

apresentado na forma de pergunta, que desperte o interesse e a curiosidade dos 

alunos, fazendo-os pensar na busca de uma solução. Os alunos, divididos em 

equipes ou individualmente, discutem o assunto em questão e através da troca de 

experiências pessoais ou individualmente PREDIZEM, ou lançam algumas 

hipóteses sobre o assunto. Num segundo momento, a experiência é realizada pelas 

equipes ou pelo professor para que os alunos possam OBSERVAR o fenômeno. 

Num terceiro momento os alunos tentam EXPLICAR o fenômeno comprovando ou 

não sua hipótese inicial (OLIVEIRA, 2003, p. 3) (grifo do autor). 

 

 

Essa metodologia envolve o aluno no contexto participativo e deixa a passividade do 

aprendiz de lado, além de corroborar para que a reflexão e leitura de mundo possa ser 

realizada uma vez que não existe receita a ser seguida pelo aluno, mas exige do mesmo 

capacidades e habilidades concebidas pelos PCNs+ como: representação, comunicação, 

investigação, compreensão e contextualização sociocultural. O método pode ser facilmente 

identificado no material didático produzido para ser utilizado no auxílio do professor. 
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2.3 Ferramentas para o desenvolvimento da aplicação 

 

 

Após diversas pesquisas e considerando que o pesquisador não possuía conhecimentos 

avançados em programação, optou-se por desenvolver a aplicação na plataforma do Unity, 

que é uma ferramenta para desenvolvimento de jogos e aplicações em 2D e 3D. Este possui 

interface intuitiva e muitas ferramentas funcionais no desenvolvimento de software. 

Atualmente o Unity está disponível em 3 versões: Personal, Plus e Pro. Apenas a primeira 

versão é gratuita e por isso optamos por utilizá-la conforme figura 2.1 mostra.  

 

Figura 2.1 Ambiente de trabalho Unity 2017 

 

Fonte: Unity. 

 

A linguagem mais utilizada pela plataforma é a C# (c charp), porém também recebe 

instruções via Javascript. Neste projeto, utilizamos a primeira linguagem apresentada, pois os 

tutoriais e cursos relativos a esta linguagem são massivos na internet. O pesquisador também 

necessitou realizar alguns desses cursos e buscar informações com pessoas especializadas 

para sanar dúvidas e resolver problemas que surgiram no decorrer do desenvolvimento da 

aplicação. Outro software utilizado foi o VisualStudio, para escrita dos scripts utilizados na 

aplicação, o qual também possui distribuição gratuita. 

Existem diversas ferramentas que ajudam na modelagem dos objetos 3D que são 

utilizados na realidade aumentada, porém o uso de ferramentas de modelagens 3D foi 

dispensado pelo pesquisador devido não possuir tempo hábil para aperfeiçoamento destas 

habilidades. Os objetos 3D que fazem parte da aplicação foram disponibilizados por seus 

desenvolvedores em repositórios eletrônicos de modo gratuito. Assim, o trabalho deste 
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pesquisador se concentrou em realizar as interações entre os objetos e explicar os fenômenos 

físicos relativos à Cinemática e suas interações. 

Houve a necessidade de utilizar uma extensão do Unity conhecida como Vuforia, que 

oportuniza a desenvolvedores criar aplicativos em RA. Nessa extensão, existe liberdade para 

escolher qual será as imagens e figuras que serviriam de detecção para disparar os objetos 3D. 

O desenvolvedor acessa o sítio do Vuforia realiza o download da extensão escolhendo seu 

sistema operacional (Mac ou Windows). Esta extensão é descarregada com vários recursos 

para RA, isso facilita a criação do ambiente para criação da aplicação. O registro para 

utilização, bem como a preparação do arquivo a ser utilizado pelo Unity deve ser realizado no 

endereço eletrônico do Vuforia que possui flexibilidade e trabalha com sistemas mobile 

Android e Ios. 

No caso específico do aplicativo desenvolvido a partir deste projeto, operamos na 

plataforma Android, pois o programa operacional é amplamente logrado pelo público em 

geral. Dados da IDC Brasil também apontam que 95,1 % dos smartphones vendidos no Brasil 

são Android (IDC BRASIL, 2018). 

 

 

2.4 Manual, sequência didática e website 

 

 

Com o aplicativo finalizado foi elaborado um manual de utilização para alunos e 

professores, dada a facilidade que a maioria dos alunos já possui em manejar aparelhos 

eletrônicos e deles fazer uso de maneira intuitiva. 

A sequência didática foi pensada de forma a acompanhar a teoria de Ausubel, de modo 

a congregar todas as fases da teoria com o produto desenvolvido. Porém, os professores têm 

autonomia para realizar modificações e adequações nas atividades propostas nas sequências 

didáticas, pois sabe-se que múltiplas realidades e diferenças culturais influenciam nas 

metodologias empregadas pelos educadores. 

Já o sítio desenvolvido pelo pesquisador teve como objetivo auxiliar na busca por 

informações relativas às tecnologias móveis bem como oferecer materiais sobre o tema. Nesse 

local os usuários poderão encontrar dicas, materiais didáticos em RA, link para app ou 

software que utilizam RA, notícias relacionadas, e outros recursos. 
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3 O PRODUTO EDUCACIONAL 

 

 

3.1 Composição do produto educacional 

 

 

O produto educacional desenvolvido caracteriza-se como sendo um conjunto 

composto de quatro materiais, a saber: 

i) um aplicativo para tablets e celulares smartphones para simulação de experimentos 

virtuais de Cinemática com realidade aumentada denominado CinematicAR, 

também disponível na PlayStore; 

ii) um manual de utilização do aplicativo; 

iii) uma proposta de sequência de conteúdos com marcadores para realidade 

aumentada e atividades para as diferentes fases do aplicativo, envolvendo 

avaliação diagnóstica de conhecimentos prévios, apresentação e interação com 

novos conceitos, aprofundamento teórico com realização de simulações virtuais, e 

avaliação diagnóstica final da aprendizagem dos conteúdos apresentados no 

aplicativo; 

iv) um site onde o usuário pode acessar materiais necessários ao desenvolvimento de 

atividades em RA ou aprofundar seus conhecimentos relacionados a tecnologia ou 

à disciplina de Física disponível no endereço eletrônico:  

https://www.ensinodefisicaerealidadeaumentada.com. 

O aplicativo proporciona aos professores e estudantes realizarem simulações através 

de realidade aumentada (RA), promovendo a interação com outros materiais didáticos e 

ambientes de aprendizagem que contenham adaptações para RA.  

Uma das maiores dificuldades dos alunos em Cinemática se dá pela não habilidade de 

associação dos conteúdos aplicados em sala de aula com seu cotidiano (SANTOS, 2016). 

Assim, com aplicações em RA expõem-se situações reais com objetos virtuais inseridos nos 

ambientes reais para simular, demonstrar e projetar os diversos fenômenos físicos abordados 

teoricamente em sala de aula. Desenvolveram-se simulações exploratórias com os seguintes 

tópicos e conceitos de Cinemática: 

a) Deslocamento e espaço percorrido; 

b) Repouso e Movimento; 

c) Movimento Retilíneo Uniforme; 
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d) Movimento Uniformemente Variado; 

e) Queda Livre. 

O manual, a sequência didática e o sitio desenvolvido são todos ligados ao aplicativo 

mencionado acima e, portanto, para um melhor aproveitamento é necessário à utilização do 

material completo. 

 

 

3.2 Fases da aplicação do produto educacional 

 

 

A aprendizagem conceitual é importante nesse processo, pois conforme abordado no 

referencial teórico, a partir do momento que se entende que os alunos já trazem consigo 

alguns elementos que podem ser utilizados em sala, que são os conceitos subordinados, 

podem-se provocar determinadas atividades e desenvolverem-se novos conceitos, aos quais 

Ausubel chama de superordenados (MOREIRA, 2012). 

Durante a execução de todas as fases do projeto de pesquisa, percebeu-se a evolução 

das ideias físicas nos adolescentes participantes, demonstradas através das conversas 

informais e preenchimento dos questionários prévios e pós-aplicação do produto educacional. 

Conforme já discutido neste trabalho, no referencial teórico, o produto educacional foi 

pensado de maneira a contribuir com uma aprendizagem significativa por meio do 

desenvolvimento do aplicativo educacional, manual, sequências didáticas e sítio para 

consultas e informações complementares. 

Em um primeiro momento, elegeu-se investigar qual a visão que os participantes 

possuíam com relação às Ciências em geral através de questionários, contudo, com a 

preocupação de que essa etapa poderia identificar concepções errôneas e distantes da 

realidade. 

Durante esta etapa inferimos os dados necessários para desenvolvimento do app, 

manual, sequência didática e site.  

Na segunda fase, houve um contato mais próximo dos alunos quanto ao 

esclarecimento de dúvidas a respeito do funcionamento do app e suas funcionalidades, 

oportunidade em que também se conversou sobre Ciências e sua importância para o mundo 

contemporâneo, com destaque para a Física. No momento da aplicação do produto 

educacional era notório a expressão de curiosidade e entusiasmo ao manejar o aplicativo, 

podendo alterar as variáveis disponíveis com auxilio do manual e sequência didática. 
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Já na terceira fase, avaliou-se o impacto da realidade aumentada e a sua eficácia em 

Cinemática, que como já discutido em trabalhos anteriores, que mostraram a realidade 

aumentada a responsável por trazer benefícios ao ensino de Física. Neste trabalho, entretanto, 

um dos objetivos é verificar esses benefícios no conteúdo específico de Cinemática ao mesmo 

tempo em que se produz materiais para trabalhar com esse conteúdo específico da Física. 

Alguns questionamentos também foram feitos também através de questionários aos 

alunos com o intuito de fazer melhorias no aplicativo e facilitar sua utilização pelos usuários. 

Na sequência, são descritas cada uma destas fases e processos. 

 

 

3.3 Avaliação prévia 

 

 

Conforme já mencionado, na primeira fase da pesquisa buscou-se identificar quais 

eram os conhecimentos que os alunos já possuíam. O público alvo foi de aproximadamente 

150 alunos, porém como o questionário que o professor substituto realizou não foi obrigatório 

nem todos alunos participaram. Dessa forma, foram obtidas 113 respostas. 

O questionário consta de 17 itens, com questões que auxiliaram o professor substituto 

a identificar quem eram os alunos, qual turma e curso que o participante está matriculado. 

Outras, conforme a seguir, identificam que tipo de público o pesquisador estava tratando. 

 

1. Onde você estudou o ensino fundamental? 

 

A importância dessa pergunta reside no fato de o pesquisador necessitar verificar onde 

o público estudou, antes de ser aluno do IFRO, para que se possam apontar possíveis 

diferenças entre rede pública e particular de ensino. Neste estudo, identificou-se que 82,0% 

dos alunos pesquisados estudaram toda sua vida escolar em escolas públicas. Outros 9,9% dos 

alunos estudaram, em sua maior parte, em escolas públicas, o que demonstra que, 

provavelmente, algum período ou ano foi em escola particular, enquanto 4,5% cursaram a 

maior parte em escolas particulares. A lista se completa com 3,6% que estudaram todo o 

ensino fundamental em escolas particulares, conforme gráfico 3.1. 
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Gráfico 3.1 Local onde foi cursado o ensino fundamental 

 

Fonte: Autor 

 

2. Você conhece o termo realidade aumentada? 

 

Gráfico 3.2 Quantidade de alunos que conhecem realidade aumentada. 

 

Fonte: Autor. 

 

Apesar de os jovens estarem sempre à frente no quesito informação e tecnologia, 

detectou-se que 82,0% dos alunos não conheciam o termo realidade aumentada, o que 

demonstra que ainda há muito a ser explorado dessa ferramenta conforme gráfico 3.2. Embora 

18,0% dos respondentes afirmaram conhecer o termo, no entanto, quando perguntados do que 

se tratava o termo realidade aumentada, apenas 50,0 % desses realmente conceituaram 

corretamente o termo. 

 

3. Já utilizou dispositivos móveis em alguma atividade pedagógica em sala de aula? 
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Gráfico 3.3 Quantidade de alunos que já utilizaram dispositivos móveis em sala. 

 

Fonte: Autor 

 

Procurou-se verificar a utilização do recurso em sala de aula, haja vista que é um item 

quase que indispensável na vida de um jovem. E, apurou-se que 46,8% já utilizaram os 

dispositivos móveis em sala de aula em diversas disciplinas citadas, porém 47,0% destes que 

utilizaram os dispositivos em sala fizeram uso apenas da calculadora, ou seja, não utilizaram, 

de fato, aplicativos para fins pedagógicos, enquanto que 53,2% afirmaram que nunca 

utilizaram esses dispositivos em sala. 

 

4. O que é Física para você? 

 

As respostas obtidas neste item podem deixar professores da disciplina em questão 

inquietados. Inúmeras respostas foram dadas pelos alunos e muitas delas totalmente 

distorcidas, algumas delas foram reproduzidas no quadro 3.1.  

 

Quadro 3.1 Algumas das respostas dos alunos a questão 4. 

Aluno Resposta 

a “para mim está relacionada à cálculos”.  

b “Física é Matemática”.  

c “Não é uma coisa fácil e nem difícil é uma coisa interessante”.  
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d “Cálculos”.  

e “Estudo sobre ou mais aprofundado dentro da matemática”. 

f “Uma matéria escolar muito viajada”. 

g “É precisão no cálculo algo exato”. 

Fonte: Autor 

 

A confusão que fazem entre a disciplina de Matemática e Física é notória, fruto de um 

histórico método de ensino de Física que já mostrou ser pouco eficaz (SANTOS, 2016), em 

que memorização de fórmulas e conceitos são os principais propósitos (BORGES, 2006). 

Vários trabalhos já destacaram que a reprodução do que é visto na graduação é realizada 

frequentemente pelos professores (RUBO; NARDI; CAMARGO, 2014) e essas práticas têm 

causado prejuízos no entendimento do que realmente é a Física, desta forma buscamos 

esclarecer aos alunos através da sequencia didática as diferenças entre a física e matemática 

bem como um panorama geral desta ciência.  

O professor precisa idealizar seus alunos não como futuros professores de Física, mas 

como membros da sociedade que precisam conhecer os mecanismos do Universo. Como 

funcionam os eletroeletrônicos de uma casa? Quais são os princípios físicos que este cidadão 

encontrará além dos muros escolares? A desconexão com o mundo exterior e a física da sala 

de aula fica muito clara quando se leem as respostas apresentadas acima, porém é importante 

frisar que não se pode conceber física sem matemática, pois se trata de uma ciência exata e 

requer o formalismo matemático. 

Ademais, os exames nacionais têm por precípuo analisar o nível ou a qualidade 

educacional de uma escola, não trabalham somente conceitos e princípios mais contumazes, 

surgem questões que necessitam de matemática mais elaborada. Nesse momento, o professor 

fica em uma verdadeira encruzilhada: Não aprofundar no formalismo matemático para que os 

alunos passem a descortinar a física de outra perspectiva? Ou aprofundar para que estejam 

preparados para enfrentar provas e exames nacionais? Ambas opções possibilitam aos alunos 

alcançar o conhecimento físico, pois as demais gerações já passaram por esse processo. O 
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ponto está no alcance que o professor terá. Em quantos alunos ele realmente promoverá o 

ensino-aprendizagem duradouro? Este estudo acredita que nesse momento a melhor 

alternativa seria equilibrar essa equação para obter os melhores resultados possíveis. 

Reducionismos da ciência relacionados à Mecânica também foram amplamente 

registrados durante a pesquisa e um dos cenários é que esses alunos terem apenas contato com 

a Mecânica no último ano do ensino fundamental. Outro ponto importante é identificar que os 

cursos de Física no ensino médio tradicionalmente trazem este conteúdo como seus assuntos 

logo no início. 

 

5. O que a palavra cinemática significa para você? 

 

Como o trabalho foi direcionado à Cinemática, indagou-se sobre a relação dessa com 

os discentes. Já era esperado que os alunos soubessem conceituar corretamente a palavra, 

todavia consideraram-se termos mais abrangentes como “parte da Física”, “isso faz parte da 

mecânica” e outras como corretas. Saber definir o que se está estudando ou em qual parte da 

disciplina está sendo realizado o trabalho se configura um papel importante para o aluno, 

embora, como já citado, o questionário prévio foi realizado logo após o início do ano letivo 

pelo professor substituto. 

 

6. Por que os objetos caem quando soltos de uma determinada altura? 

 

Apesar de muito óbvia, a necessidade dessa questão era identificar o público com que 

se trabalhava. E não foi surpresa identificar que praticamente 100,0% dos alunos sabem que o 

que nos prende ou o que nos faz cair em direção ao centro da Terra é a força da gravidade. 

 

7. Qual dos objetos chegará ao solo primeiro? A bola de ferro ou a pena? 

 

Com essa pergunta o pesquisador buscou aprofundar o nível de conhecimento em 

relação ao tema proposto na questão anterior. Pois, como visto o conhecimento da existência 

da gravidade eles já possuíam, porém como outros fatores podem influenciar na queda dos 

corpos, questionou-se quais dos objetos da figura abaixo chegaria ao solo primeiro. 
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Figura 3.1 Bola de ferro e pena prontas para serem liberados em uma câmara de vácuo. 

 

Fonte: BBC – Documentário. 

 

A figura 3.1 foi tirada em um laboratório que possui uma câmara na qual foi criado um 

vácuo para simular a experiência que, segundo a história, Galileu Galilei fez na torre de Piza. 

E, apenas três alunos de um universo de 113 alunos, correspondentes a 2,65% do total citaram 

que os dois poderiam chegar ao mesmo tempo ao solo, caso não houvesse a resistência do ar, 

ou de forma similar fizeram essa análise. O predomínio das respostas foi afirmando que a bola 

de ferro chegaria primeiro ao solo. Já, quando inquiridos sobre o motivo disso ocorrer, as 

respostas foram variadas, algumas das respostas foram transcritas no quadro 3.2. 

 

Quadro 3.2 Respostas de alguns alunos a questão número 7. 

Aluno Resposta 

A “Porque ela é mais pesada”. 

B “A bola de ferro é mais densa”. 

C “Ela possui mais gravidade”. 

D “Ela é mais pesada”. 

Fonte: Autor 
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Para modificar esse conceito errôneo, desenvolveu-se a atividade 03 da sequência 

didática que utiliza a guia “Queda Livre” do aplicativo CinematicAR, também construído 

como produto educacional. Após identificar essa falha ou conceitos tidos como errados sobre 

o tema, buscou-se alterar esse subsunçor para que essa nova informação pudesse ser 

modificada e se efetive uma aprendizagem significativa. 

 

8. O carro abaixo passa em frente a uma árvore, podemos dizer que a árvore está em 

movimento ou em repouso? Por quê? 

 

Na questão, o objetivo era aferir qual eram os conceitos relativos ao movimento, 

repouso e referencial. Assim deixou-se a imagem da figura 3.2 para reflexão dos pesquisados. 

 

Figura 3.2 Carro cruzando uma árvore. 

 

Fonte: Desconhecida. 

 

Entre os respondentes, 28 alunos fizeram alguma menção sobre referencial antes de 

dar as suas respostas, o que representa aproximadamente 24,0% dos entrevistados. Porém, em 

conversa com o professor substituto, ele informou que havia conversado com algumas turmas 

pesquisadas sobre os conceitos de referencial, repouso e movimento. Provavelmente essa 

abordagem inicial pode ter interferido em uma análise mais eficaz. 

 

9. Os aviões abaixo estão viajando a uma mesma velocidade, porém com uma 

distância que não varia em determinado tempo. Podemos dizer que eles estão em 

movimento ou repouso? 

 

Da mesma forma que as duas últimas perguntas propostas, nessa inquirição 

complementamos com a figura 3.3. 
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Figura 3.3 Aviões em voo 

 

Fonte: Desconhecida 

 

Essa questão se aproxima da última, porém com a diferenciação dos objetos estarem se 

movendo com a mesma velocidade e mantendo a mesma distância. Assim, percebe-se que os 

que responderam corretamente na figura 3.2 (questão anterior) foram os mesmos que 

responderam corretamente esta questão. Confirmando assim que eles possuíam os seus 

subsunçores já organizados em relação a este conceito, embora seja importante mencionar que 

aproximadamente 66,0% dos demais entrevistados demonstram não possuir este subsunçor ou 

o têm com falhas, o que mostra um caminho ainda a ser percorrido. 

 

10. Qual é a sua concepção sobre velocidade? O que é? Para que serve? 

 

O conceito de velocidade também é algo muito presente nos conteúdos de Cinemática, 

dessa forma foi imprescindível verificar quais eram os conhecimentos prévios, por se tratar de 

algo bem corriqueiro e que os alunos lidam desde crianças. Muitos já possuíam bem definido 

o que é velocidade, demonstrados por 34,0% dos pesquisados, porém uma quantidade 

significativa ainda confunde velocidade com a variável tempo e outros conceitos físicos 

conforme vemos no quadro 3.3 nas respostas reproduzidas. 
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Quadro 3.3 Algumas concepções errôneas sobre o conceito velocidade. 

Aluno Resposta 

a “ Velocidade é a força”. 

b “Serve para que o tempo percorrido seja calculado”. 

c “Indica o tempo para percorrer certa distância”. 

d “Uma força da física”. 

e “Velocidade é tempo”. 

Fonte: Autor 

 

Infere-se, portanto, que os alunos já trazem muitos conceitos consigo e a grande tarefa 

do professor é trabalhar esses conceitos para que possam ser substituídos por conceitos mais 

completos e abrangentes. 

 

11. O que significa dizer que um corpo está em repouso ou em movimento? 

 

Apesar desse conceito ter sido requisitado em duas questões anteriores apenas 19,0% 

aproximadamente dos pesquisados apontaram o referencial como sendo algo importante para 

considerar um móvel em movimento ou repouso. Nesse momento, o pesquisador identificou 

várias respostas iguais, bem elaboradas, o que mostra que, possivelmente, os alunos poderiam 

ter copiado uns dos outros. 

 

12. O que é trajetória? Quais os tipos de trajetória que você conhece? 

 

Fica visível e ao mesmo tempo impele uma reflexão sobre a quantidade de discentes 

que não responderam a pergunta, um percentual de 26,0% que, simplesmente, deixaram em 

branco o questionamento, sugerindo dificuldades nesse conceito ou cansaço por ser a última 
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questão da lista. Retirando os 7,0% dos entrevistados que responderam corretamente, o 

restante respondeu com conceitos sem nexo, confundindo trajetória com espaço percorrido. 

Outrossim identificamos outro objeto a ser trabalhado no produto educacional. 

 

3.4 O aplicativo 

 

O aplicativo desenvolvido possui interface simples e é descrito ao longo do texto 

abaixo. 

 

3.4.1 Tela de Abertura 

 

A tela de abertura convida o usuário a um ambiente que é conhecido pelo movimento 

ou pelo constante deslocamento de móveis em qualquer parte do mundo, “uma estrada”, 

conforme figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Tela de abertura aplicativo CinematicAR 

 

Fonte: Autor 

 

3.4.2 Menu Principal 

 

 

O aplicativo recebeu o nome de “CinematicAR” e possui três simulações com os 

respectivos temas: Movimento Retilíneo Uniforme (MRU), Queda Livre, Movimento 

Retilíneo Uniformemente Variado (MRUV) e um botão Extras que contém um modelo do 

planeta Terra em uma visão noturna, a figura 3.5 mostra o layout da tela principal. 
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Figura 3.5 Layout da tela principal do CinematicAR 

 

Fonte: Aplicativo CinematicAR 

  

 A utilização é bem compreensível ao usuário, pois este necessita somente apertar a 

função desejada para que a câmera do dispositivo seja acionada e este possa apontar para o 

marcador (alvo) discriminado na sequencia didática. Bastando assim acionar as variáveis 

disponíveis em cada uma das telas.  

 

3.4.3 Botão MRU 

 

 

O botão MRU oferece ao usuário a oportunidade de trabalhar alguns conceitos 

relativos à Cinemática, partindo do pressuposto que o professor em sala de aula poderá 

indagar e instigar os alunos a refletir sobre questões como: referencial, tipo de movimento, 

posição, trajetória, velocidade e tempo. A aplicação se resume ao movimento de dois veículos 

automóveis de duas cores diferentes (azul e vermelho), em uma pista retilínea com 

comprimento em escala diferenciada de 10 m à 60 m, na qual as posições são demarcadas 

através de placas de trânsito. Para que o aluno possa calcular as velocidades de cada veículo é 

disponibilizado um botão na cor vermelha onde o registro do intervalo de tempo necessário 

para se deslocar entre duas posições é realizado, para zerar os tempos t1 e t2 basta selecionar 

três vezes o mesmo botão e os tempos são zerados e uma nova simulação poderá ser realizada. 

A figura 3.6 mostra a simulação acontecendo sob o marcador (alvo). 
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Figura 3.6 Layout – Tela MRU do CinematicAR 

 

Fonte: Aplicativo CinematicAR 

 

 Já para movimentar os veículos é necessário apertar os botões referentes as cores 

correspondentes. Os veículos possuem velocidades constantes, porém diferentes entre si, caso 

o usuário queira retornar a tela anterior basta selecionar o botão menu.    

 

 

3.4.4 Botão MRUV 

 

 

A opção MRUV figura 3.7 possui uma interface muito parecida com o MRU, 

diferenciando-se na velocidade que um dos carros possui e com apenas um botão para 

locomoção dos dois carros que, agora, estão em sentidos contrários e o registro de tempo 

conta com o acréscimo de mais um intervalo de tempo de servirá para que o usuário possa 

verificar com mais exatidão a diferença de velocidade entre uma posição e outra. Dessa 

forma, o aluno poderá calcular qual é a aceleração do veículo, bem como desenvolver as 

equações horárias do movimento entre os dois carros. 
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Figura 3.7 – Tela MRUV – CinematicAR 

 

Fonte: Aplicativo CinematicAR 

  

 Nesta tela o botão de registro dos tempos t1, t2 e t3 são realizados através do botão na 

cor azul. E o botão na cor verde movimenta os dois carros ao mesmo tempo, porém com 

velocidades diferentes. Da mesma forma que na simulação anterior o usuário poderá cancelar 

a atividade apertando o botão Menu. 

  

3.4.5 Botão Queda Livre 

 

 

A terceira simulação encontra-se no botão “Queda Livre”, nessa os usuários 

encontram dois objetos suspensos no ar nas mãos de uma réplica do Cristo Redentor 

(monumento que se encontra na cidade do Rio de Janeiro - RJ) sendo uma bola vermelha e 

uma pena azul conforme figura 3.8. A ideia foi inserir dois objetos de massas diferentes para 

demonstrar como os objetos se comportam em relação à gravidade e com o atrito do ar. Para 

visualizar as diferenças foram inseridas duas caixas nas quais o usuário pode acionar a caixa 

“Gravidade” e, assim, deslocar os objetos em direção ao solo e perceber como eles caem 

juntos na ausência de ar. Já, acionando a caixa “Atrito do ar”, podemos ver os objetos caindo 

em tempos diferentes, pois o atrito ao inserir uma força contrária ao movimento pode causar 

diferenças em suas configurações independente das massas dos objetos. O botão “Menu” e o 

botão de registro de marcação de tempos são constantes em todas as cenas desenvolvidas. 
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Figura 3.8 Tela – Queda Livre – CinematicAR 

 

Fonte: Aplicativo CinematicAR 

 

3.4.6 Botão Extras 

 

No botão “Extras”, disponibiliza-se para visualização um objeto 3D no formato do 

planeta Terra. Este botão abre caminho para futuros trabalhos que podem abranger outras 

áreas da Física ou das Ciências. Essa simulação é tão somente demonstrativa, ou seja, o 

usuário não tem controle sobre as variáveis que o regem, porém podem observar o planeta em 

uma visão noturna, conforme na figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Planeta Terra em uma visão noturna. 

 

Fonte: Aplicativo CinematicAR. 
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Objetivou-se a máxima interação do usuário em todas as simulações, porém como 

mencionado anteriormente, a falta de conhecimento avançado na área da programação 

atrapalhou em diversas situações que dificultaram o incremento de mais interações. No 

entanto, atualizações e melhorias acontecerão gradativamente, na medida em que o 

pesquisador for aprimorando conhecimentos da área de seu interesse. Nas três simulações, 

foram deixadas variáveis que acompanhassem as modificações do movimento dos corpos, 

bem como a diferenciação dos conceitos físicos. 

 

 

3.5 Site  

 

 

 Nesta pesquisa o site desenvolvido não foi utilizado pelos alunos, no entanto servirá 

como facilitador na busca por materiais sobre realidade aumentada, principalmente com 

relação ao ensino de física. Na busca por facilitar o acesso a esta dissertação que ficará 

disponível bem como roteiros utilizados durantes o desenvolvimento do app, e link para 

outros aplicativos que trabalhem sob o mesmo viés. 

 Para facilitar o construção do web site utilizamos a ferramenta Wix que facilita o 

incremento de diversos recursos e funcionalidades, além de possuir diversos templates 

disponíveis para modificações.  

 Todos os recursos são disponíveis de forma online, bastando o desenvolvedor digitar 

nas caixas disponibilizadas e arrastar conforme sua necessidade. Desta forma não é preciso ter 

conhecimentos específicos para o desenvolvimento do site.  

 Este pesquisador optou por pagar com recursos próprios para obter um domínio 

próprio, todavia, é possível obter um site totalmente gratuito com a ferramenta.     

 

 

3.6 Aplicação do Aplicativo CinematicAR 

 

 

As aplicações do produto educacional ocorreram durante uma semana, em cada turma 

utilizaram-se duas aulas de 50 min para responder as atividades e o questionário pós-aplicação 

do produto educacional. 
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Após aplicação na primeira turma, identificou-se uma falha no aplicativo com relação 

ao redimensionamento da tela, o que ocasionou o desaparecimento de alguns botões na tela de 

início também nas simulações, dificultando a resolução das atividades. Decidiu-se, porém, 

aplicar apenas duas das atividades disponibilizadas no material entre as quatro turmas 

participantes, não causando assim, nenhuma perca nos objetivos iniciais da pesquisa. 

É importante mencionar que as turmas foram escolhidas de forma a mesclar os alunos, 

dos dois cursos técnicos, de modo que a distribuição das atividades nas turmas seguiu-se 

conforme apresentadas na figura 3.1. 

 

Tabela 3.1 Distribuição das simulações por turmas. 

Simulação Curso Técnico Quantidade de Turmas 

MRU Agropecuária 1 

MRU Informática 1 

Queda Livre Agropecuária 1 

Queda Livre Informática 1 

Fonte: Autor. 

 

A simulação que se encontra no botão “MRU” foi aplicada em duas turmas e a 

simulação “Queda Livre” também em duas turmas. O problema identificado foi corrigido no 

segundo dia da aplicação e logo em seguida disponibilizado na PlayStore para ser 

redistribuído para os usuários. 

Com o problema corrigido, no 3º dia continuaram as aplicações sem mais imprevistos, 

sempre orientando os alunos com relação à maneira correta de utilização do aplicativo e como 

deveriam proceder para resolução da atividade conforme figura 3.10. 
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Figura 3.10 Orientação sobre funcionamento do CinematicAR 

 

Fonte: Autor 

 

Dúvidas sobre a utilização do material didático utilizado em conjunto com o aplicativo 

surgiram durante a pesquisa, no entanto, este pesquisador buscou interferir o mínimo possível 

tirando apenas dúvidas superficiais e, com relação ao desenvolvimento do app para que a 

eficácia do produto educacional, pudesse ser analisada de forma rigorosa. 

 

Figura 3.11 Momentos de aplicação do aplicativo CinematicAR 

 

  

 

 

 

 

 

 

(a)               (b) 

                              Fonte: Autor. 
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4 ANÁLISE QUALITATIVA E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

4.1 Questionário pós-aplicação do produto educacional 

 

Depois do questionário prévio, desenvolvimento e aplicação do produto educacional, 

aplicamos o questionário pós-aplicação do produto educacional para obter dados sobre a 

atividade desenvolvida e avaliar quais conceitos tinham sido modificados/alterados em 

Cinemática bem como avaliar os pontos positivos e negativos do aplicativo e ainda o material 

utilizado durante a pesquisa. As principais questões são analisadas a seguir: 

 

1. O que é Física para você? 

 

Esta pergunta também se fez presente no questionário prévio e para que pudéssemos 

analisar quais foram as mudanças nas concepções dos alunos separamos as respostas em 4 

grupos de respostas que seguem: 

1º GRUPO: Respostas com concepções mais abrangentes e completas da Física. 

2º GRUPO: Respostas sugerindo que matemática e física são a mesma coisa. 

3º GRUPO: Respostas reduzindo a Física apenas ao conteúdo de Cinemática ou a 

Mecânica. 

4º GRUPO: Não sabiam ou não quiseram responder. 

Com relação aos grupos de respostas, podemos analisar que no questionário prévio 

aproximadamente 30,0% dos alunos responderam na mesma perspectiva do 1º grupo de 

respostas, enquanto que no questionário pós-avaliação 46,0% responderam no mesmo sentido. 

Entre os alunos respondentes, 9,0% estavam confundindo a Física com a disciplina de 

Matemática na primeira avaliação e o número caiu para 4,0% na segunda avaliação. A queda 

foi pouca, porém significativa. 

Já no terceiro grupo de respostas, no primeiro questionário, observou-se que 42,0% 

dos participantes reduziram a Física aos conteúdos de Cinemática ou a Mecânica contra 

43,0% no segundo questionário. Espera-se que até o fim do segundo semestre este quadro seja 

modificado e os alunos possam conhecer a Física de forma geral, através de discussões sobre 

sua abrangência, fato que não foi possível durante a pesquisa. 

No último grupo, os números de 17,0% e 5,0%, respectivamente, entre questionário 

inicial e final mostram uma melhora entre os que não tinham noção ou não sabiam o que era a 

física. 
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É preciso uma atenção especial ao grupo de alunos que ainda confundem a disciplina 

ou reduzem essa ciência, sob a forma de abordagens e métodos adequados que utilizados no 

início do ano letivo podem diminuir esses índices analisados, os quais são resumidos na tabela 

4.1. 

 

Tabela 4.1 Quadro Resumo sobre Concepções sobre Física 

Grupos de respostas 1º Questionário 

(Inicial-Prévio) em % 

2º Questionário (Final – 

Pós Aplicação) em % 

Respostas com concepções mais 

abrangentes e completas da Física. 

30,0 46,0 

Respostas sugerindo que matemática e 

física são a mesma coisa. 

9,0 4,0 

Respostas reduzindo a Física apenas ao 

conteúdo de Cinemática ou a Mecânica. 

42,0 43,0 

Não sabiam ou não quiseram responder 17,0 5,0 

Fonte: Autor 

 

Identificou-se pelo quadro resumo que aconteceram mudanças nas respostas dos 

alunos com relação ao primeiro questionário apontando modificações nos subsunçores 

iniciais. 

 

2. Qual dos objetos da figura 3.1 (bola de ferro e pena) chegará primeiro, sendo soltos 

ao mesmo tempo? 

 

É bom destacar que nem todos os alunos, que responderam essa questão, utilizaram o 

botão “Queda Livre” do aplicativo CinematicAR. Dessa forma, apenas duas turmas testaram 

essa aplicação. Dos alunos que utilizaram a aplicação, 20,0% mencionaram que a resistência 

do ar ou atrito do ar afetariam a possibilidade da bola de ferro e da pena caírem juntas ou em 

tempos distintos. Ao contrapor esse resultado com o número anterior, que era de 

aproximadamente 2,0%, avaliou-se como positiva a utilização da simulação. É relevante 
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também observar que os alunos não tiveram aulas relacionadas ao conteúdo queda livre, no 

ano corrente. Assim, provavelmente, o crescimento identificado na porcentagem deve-se à 

utilização do aplicativo. Os dados podem ser observados conforme sintetizado na tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 Comparação entre alunos que utilizaram o aplicativo CinematicAR na opção “Queda Livre” e os que 

não utilizaram. 

 1º  

Questionário 

(%) 

2º  

Questionário  

(%) 

 

Alunos que utilizaram a opção “Queda Livre” 

Acertos  

2,0 20,0  

Alunos que utilizaram a opção “Queda Livre” 

Erros  

98,0 80,0  

Alunos que NÃO utilizaram a opção “Queda Livre” 

Acertos  

2,0 6,0  

Alunos que NÃO utilizaram a opção “Queda Livre” 

Erros  

98,0 94,0  

Fonte: Autor 

 

Já com os alunos que não utilizaram o aplicativo, apenas 6,0% mencionaram que a 

resistência do ar poderia influenciar na queda dos corpos, enquanto que 94,0% responderam 

que a bola de ferro chegaria ao solo devido a diversos fatores como: massa ser maior, ter mais 

peso, ser mais densa e outros. 

As questões analisadas a seguir foram agrupadas para facilitar a análise das respostas, 

uma vez que o seu objetivo era avaliar quais foram os conceitos absorvidos e/ou modificados 

relativos ao referencial, repouso e movimento, após aplicação do produto educacional. 

 

3. O carro da figura 3.2 passa em frente a uma árvore, podemos dizer que a árvore 

está em movimento ou em repouso? Por quê? 
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4. Os aviões da figura 3.3 estão viajando a uma mesma velocidade, porém com uma 

distância que não varia em determinado tempo. Pode-se afirmar que eles estão em 

movimento ou repouso?  

5. O que significa dizer que um corpo está em repouso ou movimento? 

Com relação as questões 3, 4 e 5, a análise das questões indica modificações em 

relação ao questionário prévio aplicado, pois em todas as três questões verificadas no 

questionário prévio, foi observado que mais de 70,0% dos alunos tiveram dificuldades de 

apontar o referencial como fator preponderante para afirmar que um móvel está em repouso 

ou em movimento. No geral, nessa nova avaliação 64,0% obtiveram acertos ou acertaram 

parcialmente as três questões enquanto que 36,0% não conseguiram acertar nenhuma pergunta 

ou nem sequer mencionaram o referencial como fator importante no tipo de indagação. 

Com relação aos alunos que utilizaram o produto educacional na opção “MRU” 

(opção que trabalhava conceitos relativos às perguntas deste tópico), obteve-se os dados, 

apresentados na tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 – Alunos que utilizaram o produto educacional na opção MRU 

 1º 

Questionário 

(%) 

2º  

Questionário 

(%)  

Alunos que acertaram todas as questões  30,0 39,0 

Alunos que erraram todas as questões 45,0 20,0 

Alunos que acertaram mais de uma questão 25,0 41,0 

Fonte: Autor 

 

Já com relação aos alunos que NÃO utilizaram o produto educacional na opção 

“MRU” obtive-se os dados da tabela 4.4. 
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Tabela 4.4 Alunos que não utilizaram o produto educacional na opção MRU 

 1º  

Questionário 

(%)  

2º 

Questionário 

(%) 

Alunos que acertaram todas as questões 22,0 24,0 

Alunos que erraram todas as questões 38,0 36,0 

Alunos que acertaram mais de uma questão 40,0 40,0 

Fonte: Autor 

 

Sensíveis modificações nas respostas dos alunos que poderiam ser amplificadas com 

melhorias no material didático e aplicativo foram percebidas, porém comparado ao nível 

anterior demonstrado no questionário prévio, infere-se que a atividade proposta obteve um 

grau de qualidade superior ao grupo que não utilizou o produto na opção MRU/e atividades 

do material desenvolvido. 

 

6. Qual é a sua concepção sobre velocidade? O que é? Para que serve? 

 

Analisando esta indagação, algumas modificações relacionadas aos conceitos de 

velocidade foram observadas, conforme a tabela 4.5 demonstra em relação a primeira análise 

realizada. 

 

Tabela 4.5 Alunos que responderam a pergunta do item 6. 

 1º 

Questionário 

(%) 

2º  

Questionário 

(%) 

Alunos que possuem o conceito bem definido 34,0 39,0 
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Alunos que possuem algum conceito relevante a respeito de 

velocidade 

14,0 32,0 

Alunos que possuem conceitos distorcidos 50,0 32,0 

Fonte: Autor 

 

As quatro turmas, nas quais foram aplicados os testes, trabalharam de alguma forma 

com o conceito de velocidade e comparando com o percentual de respostas do questionário de 

avaliação prévia que era de 34 % o qual indicava que os alunos possuíam o conceito definido, 

pode-se observar um acréscimo considerável. Se considerado o percentual de alunos que, de 

alguma forma, possui conceitos relevantes com os que já possuem o conceito bem definido 

chega-se próximo a 70,0%, número importante, uma vez que o conceito trabalhado serviu de 

subsunçor para conteúdos que são mais complexos. 

 

7. O que é trajetória? Quais os tipos de trajetória que você conhece? 

 

Os dados desta questão podem ser observados na tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6 Conceito de trajetória 

 1º  

Questionário 

(%)  

2º  

Questionário 

(%) 

Alunos que possuem o conceito bem definido 7,0 88,0 

Alunos que possuem conceitos distorcidos 93,0 12,0 

Fonte: Autor 

 

A investigação sobre a questão permite observar que os alunos tiveram um bom 

desenvolvimento com relação ao conceito de trajetória, já que na avaliação prévia apenas 

7,0% conforme tabela 4.6 demonstraram ter domínio sobre o conceito de trajetória. Ainda 
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com relação a primeira avaliação, percebe-se um número elevado de alunos que não 

respondeu à indagação, situação que pode ser justificada pelo cansaço de ter que responder ao 

questionário com várias questões, embora a questão em análise fosse a última da lista. Na 

segunda avaliação, essa pergunta continuou a ter o maior percentual de alunos não 

respondentes, chegando a 6,0% do total que participou da pesquisa. E, por não ser a última 

questão a ser analisada no questionário pós-aplicação, pode-se refutar assim a hipótese 

levantada no questionário prévio. 

Para fins de comparação, já que os alunos não tiveram apenas aplicação do produto 

educacional como fonte de ampliação dos conceitos trabalhados, mas também aulas, na tabela 

4.7 são expostas as turmas que utilizaram a simulação “MRU” e “Queda Livre” de forma 

separada para verificar eventual contribuição do material didático e do aplicativo. 

 

Tabela 4.7 Conceito de trajetória por turmas 

 1º 

Questionário 

(%) 

2º 

Questionário 

(%) 

Alunos participantes que utilizaram a simulação MRU e 

tem o conceito bem definido 

80,0 95,0 

Alunos participantes que utilizaram a simulação MRU e 

tem os conceitos distorcidos 

20,0 5,0 

Alunos participantes que NÂO utilizaram a simulação 

MRU e tem os conceitos bem definidos 

83,0 82,0 

Alunos participantes que NÂO utilizaram a simulação 

MRU e tem conceitos distorcidos 

17,0 18,0 

Fonte: Autor 

 

A porcentagem entre os que deixaram de responder também foi maior entre os que 

NÃO utilizaram a simulação MRU ficando em 70,0% e 40,0% para os que utilizaram a 

simulação. 
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De posse dos dados apresentados neste capítulo avaliou-se o desenvolvimento do 

aplicativo, bem como do material didático como positivos no processo de ensino e 

aprendizagem de física em se tratando do estudo de Cinemática. 

Ao propor a pesquisa não havia a percepção da dimensão que o trabalho poderia 

alcançar, porém verificadas as respostas e conversas durante a aplicação do produto, 

percebeu-se que trazer objetos que os alunos apenas viam nos livros ou nos desenhos 

realizados pelo professor no quadro à tela do seu dispositivo foi uma experiência motivadora. 

Simulações são reproduzidas em computadores há algum tempo, porém, laboratórios 

de informática, quando existem nas escolas, nem sempre estão disponíveis, ou existem em 

número insuficiente para os alunos executarem as ações necessárias. Outro fator a ser 

ponderado é que muitas vezes o professor leva as simulações para sala para serem 

visualizadas, sem considerar a manipulação pelo aluno ou a experimentação por ele em 

modificar as variáveis que regem o movimento. Também, quando propostas tarefas 

extraclasse, nem sempre os resultados realmente refletem a realidade, pois os alunos podem 

reproduzir questionários dos colegas bem como permanecer com a dúvida advinda durante a 

aplicação da simulação. 

A oportunidade de poder manipular as variáveis em seu próprio dispositivo móvel, 

tendo como orientador o próprio professor e um material didático para o devido fim, pode-se 

aclarar e dar um respaldo para trabalhos relacionados. 

O material, bem como o aplicativo, poderia ter sido utilizado de forma individual, 

porém acreditou-se que o trabalho em duplas ou em trios, poderia colaborar na compreensão 

do conteúdo, dada a necessidade de o ser humano se relacionar, de modo que isso fortalece os 

laços e também incentiva o trabalho em grupo, promovendo a capacidade de os alunos 

tomarem decisões e iniciarem discussões relacionadas ao conteúdo trabalhado. 

Por diversas vezes durante a pesquisa, observou-se a manifestação de ideias entre os 

alunos, com cada um expondo seu ponto de vista, gerando discussões produtivas. Segundo 

Vygostski (1998), o processo de ensino e aprendizagem se torna mais eficaz quando acontece 

com os alunos trocando experiências e se desenvolvendo juntos, expandindo suas zonas de 

aprendizagem, promovendo interações sociais. 

Outro aspecto que merece ser mencionado, com relação aos pontos positivos da 

aplicação da atividade, poderia ser com relação ao aspecto motivacional, pois trabalhar algo 

diferente do dia a dia dos alunos pode motivá-los, uma vez que foram e são poucas as 

oportunidades que os alunos trabalharam com dispositivos móveis em sala de aula. Isso 

corrobora com que Carrijo (1995) menciona sobre os aspectos psicológicos, sobre a 
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motivação ser fator preponderante para que o ensino eficiente, assim entendesse que a 

motivação interfere na aquisição do conhecimento e a intencionalidade é papel principal na 

aquisição de novos conceitos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho de pesquisa demonstrou como a realidade aumentada pode contribuir 

para o estudo de Cinemática dada a importância de manter a atenção às necessidades dos 

alunos e a realidade em que estão inseridos, pois nunca existirá receita pronta em educação. 

As tentativas de melhorias são o que qualificam o profissional da educação com experiência, e 

não o tempo de trabalho. Este trabalho buscou asseverar que esse tipo de tecnologia pode e 

deve ser aceita e utilizada em sala de aula. 

A discussão neste estudo considerou a Cinemática apenas como um modelo de como 

entender o movimento antes de se apresentarem aos alunos conceitos mais complexos e que 

necessitam de mais abstração de Física. Os modelos de Cinemática praticamente não existem 

na vida real, no sentido que inconcebível um mundo sem forças, de modo que seria 

importante para os discentes, pelo menos observar como seriam, se fossem na prática, e, como 

os objetos se comportariam nessas situações, com um instrumento que eles já possuem e sem 

a necessidade de muitos recursos por parte do professor e da escola onde os mesmos estão 

inseridos. 

Durante a pesquisa, evidenciou-se como a realidade aumentada pode contribuir na 

disciplina de Física e, pode indicar melhoria em muitos outros aspectos a partir da utilização 

dos alunos com mais frequência. O mais importante durante o trabalho foi pensar em como 

dar alternativas para os profissionais da área de Física trabalhar este conteúdo de forma com 

que haja mais dinamismo, criatividade e motivação aos alunos. Por meio do produto 

educacional desenvolvido, acredita-se que pode haver direcionamento a conteúdos mais 

abrangentes em contraposição ao limitado conteúdo de sala de aula.  

Admitisse dificuldades para um professor comum na construção de aplicações a 

desenvolvida durante a pesquisa, pois fatores como tempo disponível, excessiva carga de 

aulas e falta de treinamento específico nesta área podem atrapalhar projetos como este, 

todavia não é impossível que eles aconteçam. Ademais projetos como aqui demonstrados 

podem ser aperfeiçoados bem como utilizados sem que o professor precise trilhar os mesmos 

caminhos. Bastando somente adaptar os materiais utilizados para sua realidade.  

 Constatam-se também pontos positivos na aplicação, conforme observado na análise 

das questões apresentadas, antes e depois do produto, com um conteúdo tradicionalmente 

tachado como “chato”, segundo os alunos pesquisados. Esta conclusão sugere que conteúdos 

aparentemente mais presentes no cotidiano do aluno podem ser uma ótima área de pesquisa.  
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APÊNDICE A – Questionário prévio 

 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA – (MNPEF) 

POLO DE JI-PARANÁ/UNIR 

 

Pesquisa: realidade aumentada Aplicada ao Estudo de Cinemática 

Pesquisador: Agmar Aparecido Felix Chaves 

 

Questionário avaliativo após aplicação de produto educacional 

 

Este formulário visa avaliar quais foram os impactos das atividades e utilização do aplicativo 

educacional desenvolvido pelo pesquisador. 

 

1. Endereço de e-mail? 

2. Nome? 

3. Qual é o seu curso? E turma? 

4. O que é a Física para você? 

5. O que a palavra cinemática significa para você? 

6. Por que os objetos caem quando soltos de uma determinada altura? 

7. Qual dos objetos da figura (Bola de ferro e pena) chegará ao solo primeiro, 

sendo soltos ao mesmo tempo? 

 

8. O carro abaixo passa em frente a uma árvore, podemos dizer que a árvore está 

em movimento ou em repouso? Por quê? 
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9. Os aviões abaixo estão viajando a uma mesma velocidade, porém com uma 

distância que não varia em determinado tempo. Podemos dizer que eles estão 

em movimento ou repouso? 

 

10. Qual é a sua concepção sobre velocidade? O que é? Para que serve? 

11. O que significa dizer que um corpo está em repouso ou em movimento? 

12. O que é trajetória? Quais os tipos de trajetória que você conhece? 

  



71 

 

  

APÊNDICE B – Questionário pós-aplicação do produto educacional 

 

MESTRADO NACIONAL PROFISSIONAL EM ENSINO DE FÍSICA – MNPE 

POLO DE JI-PARANÁ/UNIR 

 

Pesquisa: Realidade Aumentada Aplicada ao Estudo de Cinemática 

Pesquisador: Agmar Aparecido Felix Chaves 

 

Questionário avaliativo após aplicação de produto educacional 

 

Este formulário visa avaliar quais foram os impactos das atividades e utilização do aplicativo 

educacional desenvolvido pelo pesquisador. 

 

1) Endereço de e-mail? 

2) Nome? 

3) Qual é o seu curso? E turma? 

4) O que é a Física para você? 

5) O que a palavra cinemática significa para você? 

6) Por que os objetos caem quando soltos de uma determinada altura? 

7) Qual dos objetos da figura (Bola de ferro e pena) chegará ao solo primeiro, 

sendo soltos ao mesmo tempo? 

 

8) O carro abaixo passa em frente a uma árvore, podemos dizer que a árvore está em 

movimento ou em repouso? Por quê? 
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9) Os aviões abaixo estão viajando a uma mesma velocidade, porém com uma 

distância que não varia em determinado tempo. Podemos dizer que eles estão 

em movimento ou repouso? 

 

 

10) Qual é a sua concepção sobre velocidade? O que é? Para que serve? 

11) O que significa dizer que um corpo está em repouso ou em movimento?  

12) O que é trajetória? Quais os tipos de trajetória que você conhece? 

13) Quais foram os pontos positivos na aplicação das atividades? 

14) Quais foram os pontos negativos durante aplicação da pesquisa? 

15) Em sua opinião o que deveria ser melhorado na aplicação das atividades? 

16) Com relação ao aplicativo, o que poderia ser melhorado em sua opinião? 

17) Você acredita que as atividades contribuíram para seu aprendizado na disciplina de 

Física? Por quê? 

18) Gostaria de utilizar aplicativos em outros conteúdos ou disciplinas? Por quê? 

19) Que tipo de aplicações você acredita que seria interessante aplicar realidade 

aumentada? 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

O aluno sob a sua responsabilidade está sendo convidado (a) para participar como 

voluntário (a) da pesquisa de mestrado com o título de Realidade Aumentada Aplicada no 

Estudo de Cinemática. Ressaltamos que o aluno (a) foi escolhido (a) para participar da 

pesquisa por estar cursando o 1º Ano do Ensino Médio e a ementa da disciplina de Física 

contemplar os conteúdos de Cinemática. Inicialmente, o aluno (a) será convidado (a) para 

responder um questionário de caracterização. Em seguida, o aluno (a) será convidado (a) para 

participar de atividades de ensino e aprendizagem de cinemática com a utilização de um 

aplicativo de celular envolvendo realidade aumentada. Para maiores informações leia 

atentamente os termos abaixo: 

1. Objetivo geral da pesquisa: Assume-se como objetivo geral da presente pesquisa 

desenvolver um produto educacional que auxilie no ensino-aprendizagem de conteúdos de 

Cinemática, baseado em sequências didáticas mediadas por aplicativo que utilizem realidade 

aumentada em dispositivos móveis. 

2. Participação na pesquisa: O aluno (a) responderá aos questionários, entrevistas e 

será convidado a utilizar o aplicativo desenvolvido pelo pesquisador. Para sua maior 

comodidade, alguns dos questionários poderão ser respondidos via e-mail. Com relação às 

demais atividades mencionadas acima, serão previamente agendadas com data, horário e 

local. Ressalto que as atividades somente serão realizadas mediante a autorização do (a) 

diretor (a) da escola, com data e horário definidos previamente. Embora seja importante para 

a pesquisa que o (a) aluno (a) responda a todas as questões, não é obrigatório responder todas 

as perguntas e participar de todas as atividades. A pessoa que realizará a entrevista, aplicará 

os questionários e os demais procedimentos, é o (a) pesquisador Agmar Aparecido Felix 

Chaves, mestrando do curso de Mestrado Profissional em Ensino de Física da Universidade 

Federal de Rondônia – Campus de Ji-Paraná e servidor efetivo do quadro do IFRO – Campus 

Cacoal. 

3. Seus direitos como participante: O aluno (a) será esclarecido (a) sobre a pesquisa 

em quaisquer aspectos que desejar. Além disso, terá liberdade para recusar-se a participar ou 

retirar seu consentimento a qualquer momento. A participação é voluntária, portanto não 

obrigatória, e a recusa em participar não irá acarretar em qualquer penalidade. Caso aceite 

participar da pesquisa receberá uma cópia de igual teor desse Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE) e do Termo de Assentimento Livre Esclarecido (TALE). 
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4. Benefícios e riscos: A realização deste estudo poderá trazer como benefício uma 

produção teórica e empírica sobre o ensino de física e contribuirá para o 

desenvolvimento/aprimoramento de produtos educacionais para utilização em aulas de Física. 

O risco que porventura o aluno (a) poderá ter é o de se sentir constrangido (a) com a 

realização da entrevista, responder os questionários e entrevistas. Para diminuir os riscos, o 

pesquisador se compromete a manter ampla e completa discrição, além do total anonimato 

dos voluntários da pesquisa como medida para amenizar esses riscos. Assim, o (a) 

pesquisador (a) irá tratar a sua identidade com padrões profissionais de segredo ao utilizar os 

dados coletados na pesquisa para produção de uma dissertação de mestrado, bem como para a 

produção de um produto educacional e publicação de artigos técnicos e científicos resultantes 

da pesquisa. 

5. Esse projeto de pesquisa foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto 

Federal de Rondônia, que está localizado na Av. 7 de Setembro, 2.090, Nossa Senhora das 

Graças CEP 76.804-124 Port’o Velho – RO, telefone: (69) 2182-9610. 

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, entrar em contato com o pesquisador Agmar 

Aparecido Felix Chaves por e-mail agmar.chaves.felix@gmail.com ou por telefone (69) 9 

9226-9112. Após estes esclarecimentos, solicito o seu consentimento livre, de modo que 

permita a participação do menor sob a sua tutela nesta pesquisa. 

Agradecemos por sua participação e colaboração. 

 

________________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a) responsável 
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TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Declaro que fui informado (a) sobre todos os procedimentos da pesquisa e que recebi 

de forma clara e objetiva todas as explicações pertinentes ao projeto, e que será garantido o 

sigilo quanto ao meu nome e os dados pessoais do menor sob minha responsabilidade. Eu 

compreendo que neste estudo serão realizadas entrevistas, aplicação de questionários e 

utilização de aplicativo em dispositivos móveis, sendo que fui informado (a) que o aluno (a) 

pode se retirar do estudo a qualquer momento. 

 

Nome do Responsável por extenso 

____________________________________________________ 

Nome por extenso do aluno 

____________________________________________________ 

Assinatura do responsável 

______________________________________________________ 

Local: ___________________________________ Data: ____/____/___ 
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APÊNDICE D – Termo de assentimento livre e esclarecido (TALE) 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa Realidade Aumentada Aplicada 

ao Estudo de Cinemática, coordenada por Agmar Aparecido Felix Chaves, servidor público 

federal lotado no campus Cacoal como professor, telefone (69) 99226-9112. Que nesta 

pesquisa estará responde como pesquisador. Seus pais ou responsáveis permitiram que você 

participe.  

Nesta pesquisa pretendemos estudar como realidade aumentada pode contribuir para o 

seu aprendizado na disciplina de Física, e proporcionar interação nas atividades de ensino 

facilitando sua aprendizagem. Você só precisa participar da pesquisa se quiser, é um direito 

seu e não terá nenhum problema se desistir. Os adolescentes que irão participar desta pesquisa 

têm de 13 a 17 anos de idade. 

A pesquisa será feita no IFRO campus Cacoal, onde vocês responderão alguns 

questionários bem como irão utilizar um aplicativo para dispositivos móveis em realidade 

aumentada. Para isso, serão usados/as roteiros e materiais desenvolvidos pelo pesquisador, ele 

é considerados (as) seguros (as), mas é possível ocorrer o risco de alguma pergunta do 

questionário constranger vocês. Caso aconteça algo errado, você pode nos procurar pelo 

telefone que tem no começo do texto. Mas há coisas boas que podem acontecer no 

desenvolvimento da pesquisa como a produção de produtos educacionais para o ensino de 

Física. 

Ninguém saberá que você está participando da pesquisa; não falaremos a outras 

pessoas, nem daremos a estranhos as informações que você nos der. Esse projeto de pesquisa 

será avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal de Rondônia, que está 

localizado na Av. 7 de Setembro, 2.090, Nossa Senhora das Graças CEP 76.804-124 Porto 

Velho – RO. Os resultados do projeto de pesquisa intitulado Realidade Aumentada Aplicada 

no Estudo de Cinemática serão divulgados através de publicações em eventos científicos, 

revistas e na página do Polo do Mestrado Profissional em Ensino de Física no seguinte 

endereço http: www.mnpef.unir.br, mas sem identificar os adolescentes que participaram. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mnpef.unir.br/
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CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 

 

Eu ______ aceito participar da pesquisa Realidade Aumentada Aplicada ao Estudo 

de Cinemática. 

Entendi as coisas ruins e as coisas boas que podem acontecer. 

Entendi que posso dizer “sim” e participar, mas que, a qualquer momento, posso dizer 

“não” e desistir e que ninguém vai ficar com raiva de mim. 

O pesquisador tirou minhas dúvidas e informou meus responsáveis. 

Recebi uma cópia deste termo de assentimento, li e concordo em participar da 

pesquisa.  

 

Cacoal, ____de ___________de 2018. 

___________________________   ____________________________ 

Assinatura do menor     Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE E – Atividades desenvolvidas com o aplicativo CinematicAR 

 

ATIVIDADE 01 

 

01) Abra o aplicativo instalado e selecione a opção “MRU”, posicione a câmera na 

figura (anexo 01), Atenção!!! NÃO APERTE NENHUM BOTÃO neste momento, depois de 

observar os objetos virtuais no dispositivo móvel, e baseado em seus conceitos sobre 

Cinemática, descreva o que aconteceria nas seguintes situações: 

a) O que acontece com o tempo necessário para percorrer todo o percurso do carro 

vermelho, caso tivesse uma velocidade igual ao carro azul, porém fosse liberado em tempos 

diferentes. 

b) Os dois carros tivessem a mesma velocidade, percorresse o mesmo caminho e 

fossem liberados ao mesmo tempo. 

c) Os carros tivessem velocidades diferentes, percorresse o mesmo caminho e fossem 

liberados ao mesmo tempo. 

 

Instruções para tela MRU: 

 

Funções dos Botões: 

 

Botão   = Disparar a velocidade do carro vermelho para frente; 

Botão  = Disparar a velocidade do carro vermelho para frente; 

Botão  = Volta para posições anteriores do carro vermelho; 

Botão  = Volta para posições anteriores do carro azul; 

Botão  = Registra o intervalo de tempo T1 e T2; 

 

02) Após estar familiarizado com a tela e as funções da guia “MRU” preencha a 

tabela abaixo com o tempo que cada carro leva para percorrer o percurso bem como realize os 

cálculos necessários para obter as velocidades médias. 
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Carros 1º Tempo (s) 2º Tempo (s) 3º Tempo (s) 
Média dos 

Tempo (s) 

Espaço 

percorrido (m) 

Velocidade 

Média (m/s) 

Azul 

 
      

Vermelho 

 
      

 

a) Com base nos dados obtidos na tabela acima, escreva a equação horária do 

movimento dos dois carros: 

b) Com as duas equações horárias escritas, encontre o momento em que os carros 

chegaram ao final da pista.  

c) Construa o gráfico do espaço ou posição (S) x (t) tempo é indique como podemos 

encontrar sua velocidade. 

 

03) Depois de ter observado os veículos em movimento e a trajetória que os dois 

carros descrevem explique e responda as seguintes questões: 

a) Que tipo de movimento os carros têm? 

b) Que tipo de trajetória eles descrevem? 

c) Qual foi o deslocamento dos carros? 

d) Qual foi o espaço percorrido? 

e) Tendo como referencial as placas indicativas de posição estes veículos 

encontram-se em movimento ou em repouso? 

f) Supondo que os dois carros estejam com a mesma velocidade nesta pista, 

podemos dizer que um em relação ao outro estão em movimento ou em repouso? 
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ATIVIDADE 02 

 

Instruções: 

 

Selecione o botão “MRUV” na tela principal do aplicativo e aperte o botão para 

movimentar os carros para frente na estrada (Anexo 01) e para voltar as posições iniciais. 

E para registrar os tempos, aperte  e verifique na tela. 

 

01) Acione os botões acima descritos e verifique as seguintes situações: 

a) Os veículos possuem a mesma velocidade? 

b) O que torna um veículo mais rápido ou mais devagar em relação ao outro? 

 

02) Utilizando seus conhecimentos iniciais em Cinemática preencha a tabela abaixo 

com as velocidades do carros: 

 

Carros 

 

Azul 

 

Vermelho 

Tempo na Posição 1 (S)   

Tempo na Posição 2 (S)   

Tempo na Posição 3 (S)   

Variação de Tempo (∆t)   

Variação de espaço ou posição (∆S)   

Aceleração (a)   

 

03) Escreva as equações horárias dos carros e classifique em que tipo de movimentos 

eles se encontram: 

04) Com as equações prontas, calcule em quanto tempo os carros se encontram? 

05) Admitindo uma margem de erro de até 5%, podemos dizer que os cálculos batem 

com o observado na simulação? 
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ATIVIDADE 03 

 

Instruções: 

 

Na página inicial do aplicativo acione o botão “Queda Livre” e espere carregar o 

objeto virtual. Na tela você perceberá dois objetos distintos. Uma pena e uma bola de ferro. 

Para que os objetos possam cair é necessário ligar a caixa GRAVIDADE. E para que os 

objetos retornem à posição inicial, apertar o botão VOLTA. Acionando a caixa ATRITO DO 

AR o mesmo estará disponível dentro da simulação. 

 

01) Antes de acionar a GRAVIDADE e ATRITO DO AR responda: 

a) Qual objeto cairá primeiro no solo? Por quê? 

b) Os objetos possuem a mesma massa? 

 

02) Posicione a câmera de seu dispositivo móvel na figura abaixo (Anexo 02), acione 

o caixa GRAVIDADE, observe a simulação e descreva o que aconteceu. 

 

03) Com a caixa GRAVIDADE ainda marcada, aperte o botão VOLTA para retornar 

as posições iniciais e selecione ATRITO DO AR, observe novamente a simulação e descreva 

o que o que aconteceu. 

 

04) Escreva suas conclusões referente a queda livre após utilização do aplicativo. 

Quais as variáveis que interferem neste tipo de movimento? Existe diferença da queda livre na 

ausência de ar e com ar? Se estivéssemos em outro planeta a queda livre seria diferente? 
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ANEXO A – Produto educacional – sequência didática em cinemática 

 

Produto Educacional 

 

 

 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA EM CINEMÁTICA 

 

 

AGMAR APARECIDO FELIX CHAVES 
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ESTE MATERIAL É PARTE INTEGRANTE 

DO  PRODUTO EDUCACIONAL 

DESENVOLVIDO  POR AGMAR 

APARECIDO FELIX CHAVES NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

RONDÔNIA SOB ORIENTAÇÃO DO 

PROF. DR. KÉCIO GONÇALVES LEITE. 
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PALAVRA AO LEITOR 

 

Este material foi desenvolvido com propósito de despertar a curiosidade e popularizar 

a ciência entre os jovens, o texto busca ser o mais sucinto possível bem como utiliza de 

linguagem mais próxima de seu público alvo, que são adolescentes que cursam o ensino 

médio. 

Recursos em realidade aumentada é a grande aposta deste material que procura 

desconstruir a concepção de que a aulas de Física são desinteressantes, enfadonha e 

desconexas de suas realidades. A realidade aumentada tem sido utilizada em diversos setores 

como saúde, engenharias e a educação não pode ficar à par desta tecnologia. 

Por isso, desenvolvemos algumas aplicações em realidade aumentada para a disciplina 

de Física nos conteúdos de Cinemática o qual recebeu o nome de “CinematicAR” 

Acreditamos que através desta e de outras ações no mesmo sentido poderemos contribuir para 

o desenvolvimento da educação em nosso país, visto que, o professor e a escola não 

necessitam investir recursos financeiros em sua aplicação, já que, boa parcela dos alunos já 

traz consigo dispositivos móveis. 

O material desenvolvido tem como pano de fundo a teoria de David Ausubel que tem 

como direcionador a “Aprendizagem Significativa” onde o objetivo é trabalhar conteúdos 

sempre priorizando os conhecimentos prévios dos alunos. Por isso lembre-se iremos subsidiar 

o que você já sabe. Aos professores sempre tenham em mente o que Ausubel disse: 

 
“Se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional à um único 

princípio, diria isto: O fator singular mais importante que influencia a 

aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Descubra o que ele 

sabe e baseie nisso os seus ensinamentos (David P. Ausubel, 1968). 
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INTRODUÇÃO 

 

Este material utilizará recursos da realidade aumentada “RA”, para isso foram 

desenvolvidas simulações sobre conteúdos de Cinemática. Realidade aumentada é uma 

tecnologia que possibilita a inserção de objetos virtuais no mundo real podendo ser acionada 

através de câmeras de dispositivos móveis. 

As atividades desenvolvidas no aplicativo CinematicAR levam em consideração todas 

as suas unidades no S.I (Sistema Internacional de Unidades), é importante lembrar que várias 

medidas devem ser realizadas a fim de se diminuírem os erros e obterem-se os melhores 

resultados. A metodologia adotada para utilização do aplicativo foi o P.O.E (Predizer, 

Observar e Explicar), o qual possui grande aceitação nesse tipo de aplicação. 

O material de apoio produzido visa discutir questões mais conceituais sobre 

cinemática, portanto para um aprofundamento ou para questões mais gerais recomendamos 

utilizar este material em conjunto com outros que abordam tais motivações.   

 

Instruções Iniciais 

 

Para utilização do material, você deverá acessar a loja do Google de apps (Play Store), 

e localizar o aplicativo CinematicAR conforme figura 1 e realizar a instalação do aplicativo, 

este aplicativo está disponibilizado gratuitamente para utilização em sala de aula. Ainda não 

temos a versão para sistema Ios.  

 

Figura 1 – Aplicativo CinematicAR 

 

Fonte: Play  Store 
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Toda vez que aparecer a figura 2 no material, teremos utilização do aplicativo 

CinematicAR. 

 

 

 

Figura 2 – Figura representativa de atividades com dispositivos móveis 

 

 

 

 

 

 

Mecânica 

 

A Mecânica é uma área da Física que estuda os sistemas, em equilíbrio ou com 

movimentos dos corpos, onde forças atuam. Ela pode explicar como os movimentos 

acontecem e qual é a causa destes. Ela possui as seguintes divisões: Dinâmica, Cinemática e 

Estática. 

 

Movimento 

 

Já pensou como seria o mundo em que vivemos se não houvesse movimento? O 

movimento dos carros, as pessoas andando, aviões se deslocando pelos céus, o movimento 

interplanetário e até mesmo as rotações e translações de um elétron, são pequenos exemplos 

de como o movimento ou a falta dele poderia nos afetar. 

Vocês com certeza conhecem e podem contar exemplos de algo que tenham 

movimento. No espaço abaixo poderá compartilhar estes conhecimentos: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Tipos de Movimento 

 

Já vimos que o movimento faz parte de nossa vida, mas precisamos perceber que nem 

sempre os objetos se movem da mesma forma. Pense no movimento que as rodas dos veículos 

fazem. Agora pense em um foguete saindo em direção a lua. Consegue perceber alguma 

diferença? Quais? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

E se comparássemos o movimento do interior de uma máquina de lavar em 

funcionamento com um carro que desce uma ladeira desgovernado? Quais seriam as 

diferenças? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Cinemática 

 

O Movimento Retilíneo Uniforme é um dos tipos de movimento que um corpo pode 

adotar. Esse enquadramento se dá unicamente por que este corpo se desloca com velocidade 

diferente de zero e constante. Ele sempre se move percorrendo uma mesma distância 

utilizando o mesmo intervalo de tempo. 

Este movimento não é muito comum na natureza, pois as diversas forças existentes 

algumas vezes dificultam os movimentos desacelerando-os e outras vezes acelerando-os, isso 

interfere em suas velocidades e faz com que o movimento se torne variado, no entanto, o 

Responda sempre baseado no que você sabe, evite copiar o que seus colegas 

escreveram, ou buscar as respostas na internet. Lembre-se seu aprendizado 

depende de você. 
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estudo do movimento uniforme é importante para cinemática, pois a partir deste modelo 

inicial podemos aprofundarmos e trazer modelos cada vez mais complexos no ponto de vista 

físico. 

Alguns conceitos são essenciais no estudo de cinemática. Mas o que é cinemática 

mesmo? Bom vamos lá. 

Cinemática é a área da Física que estuda os movimentos sem a preocupação com o 

agente causador do movimento, ou seja, as forças que causaram o movimento serão 

desconsideradas. Vários conceitos são importantes no estudo de cinemática, e queremos que 

você nos diga quais deste você já conhece ou ouviu falar: 

(a) Referencial: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(b) Repouso: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(c) Movimento: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(d) Trajetória: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(e) Espaço percorrido e deslocamento: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(f) Velocidade: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Para podermos comparar suas respostas com a bibliografia, definimos os conceitos 

abaixo: 

1. Referencial: É corpo ou ponto considerado para realizar as observações dos 

fenômenos físicos. 

2. Movimento e Repouso: São conceitos que na Cinemática são relativos, pois 

dependendo do referencial considerado um corpo pode estar em repouso ou 

movimento. 

3. Trajetória: Seria o caminho percorrido pelo corpo em seu movimento, no entanto 

essa trajetória poderá ser diferente para diferentes referenciais. 

4. Espaço percorrido e deslocamento: O primeiro considera o caminho percorrido 

pelo móvel em seu movimento, já o segundo considera o deslocamento real, ou 

seja, consideramos trajetória em linha reta para medir ponto e inicial e final. 

Com relação à velocidade, temos diversos significados alguns são descritos logo 

abaixo: 

a. Velocidade: Significa rapidez com que um móvel se desloca ou ligeireza com que 

se move. 

b. Velocidade Escalar (ou escalar média): Não leva em consideração o vetor 

velocidade, mas apenas o valor escalar desta, ou seja, não estaremos nos 

preocupando com o sentido nem a direção deste vetor. Para encontrá-la 

precisamos conhecer a distância percorrida e o tempo gasto conforme equação 

1.1. 

 

1.1 

    
  

  
 

 

Onde: 

Vm é a velocidade escalar média 

∆S é a variação do espaço percorrido, ou seja, estamos considerando: 

 

1.2 
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Onde Sf é o ponto ou posição final e Si é o ponto ou posição inicial do móvel. 

a. Velocidade Escalar Instantânea: É a velocidade considerada em determinado 

instante. Para exemplificar poderíamos dizer que é a velocidade que aparece no 

velocímetro.  

b. Velocidade Vetorial: Nesta situação é levado em consideração o vetor velocidade, 

ou seja, o deslocamento real deverá ser utilizado para calcular a velocidade, em 

algumas situações a velocidade escalar e vetorial podem ser iguais. Via de regra 

podemos considerar a equação 01 para o cálculo desta velocidade apenas devemos 

lembrar que no lugar do ∆S devemos considerar ∆S, ou seja, o vetor deslocamento. 

 

 

Movimento Uniforme 

 

 

Além desses conceitos bacanas, temos uma ajudinha da matemática, que pode 

contribuir no entendimento dessa alfabetização científica, mas fique tranquilo, não tem nada 

difícil aqui. Lembra das equações do ensino fundamental? Vamos ter que utilizar aqueles 

conhecimentos aqui. Como estaremos trabalhando com movimento uniforme, ou seja, o 

movimento de um corpo que possui velocidade constante (não muda) utilizaremos uma 

equação chamada de equação horária do espaço no movimento uniforme. Ela tem a seguinte 

forma: 

1.3 

          

 

Onde: 

S significa espaço final, ou seja, o local onde o móvel vai parar ou vai finalizar sua 

trajetória. Ele pode ter como unidade o metro (m), quilômetro (km), centímetro (cm), ou 

qualquer outra forma de marcação de posição. 

So significa espaço inicial, ou seja, é o local onde o móvel inicia seu movimento ou 

começa a sua trajetória. Assim como o (S) necessita de uma unidade e de preferência deve 

estar no mesmo padrão. 

V simboliza a velocidade do móvel, ou seja, é o valor matemático que diz o quão 

rápido o objeto se move. 
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t simboliza o tempo decorrido dês do início do movimento. 

Se tivermos essas informações podemos descobrir muito sobre esse movimento. 

 Quanto tempo ele levaria para chegar a determinado local, onde ele iniciou seu 

movimento, onde ele parou, quanto tempo ele levaria para ultrapassar outro veículo, e muitas 

outros detalhes. 

 

 

Grandeza e Sistema Internacional de Unidades 

 

 

Cada uma dessas letras acima simbolizam uma grandeza. Como assim? O que é 

grandeza? Segundo a Física é tudo aqui que podemos medir. Já conseguiu medir o amor que 

você sente por aquela pessoa querida? Pois é! Isso não é grandeza. Agora com certeza se você 

tiver com um termômetro, em uma sala com ar condicionado ou acessar a internet para ver a 

previsão do clima você provavelmente terá uma aproximação da temperatura do local onde 

você está. Se você consegue medir, então podemos chamar de grandeza. 

Essas grandezas necessitam utilizar unidades e o uso correto delas faz muita diferença 

em nosso dia-a-dia. Já pensou se sua mãe ao conversar com você por algum aplicativo diz que 

vai lhe dar R$100,00 seria bom né? E se ela erra a unidade e te deixa 100 centavos? Faz 

diferença? Pois é ... Se as unidades fazem diferença para você imagina nas ciências e no uso 

em geral. Por isso foi adotado um padrão internacional que chamamos de Sistema 

Internacional de Medidas (S.I) o uso das unidades no S.I facilita a comercialização de bens, o 

intercâmbio de descobertas cientificas bem como a propagação de uma mesma linguagem nas 

Ciências. Na tabela abaixo temos algumas grandezas com suas respectivas unidades no S.I. 
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Imagine que na figura 1.3 abaixo, representando uma estrada estivessem dois 

carros se movimentando. Acione o aplicativo CinematicAR instalado conforme 

orientações iniciais. 

Tabela 1.1 Grandezas e unidades no S.I. 

 

Fonte: http://www.energiaeletrica.net/sistema-internacional-de-unidades/ 

 

 

  

 

 

 

1) Abra o aplicativo instalado e selecione a opção “MRU”, posicione a câmera na 

figura 1.3 Atenção!!! NÃO APERTE NENHUM BOTÃO neste momento, depois 

de observar os objetos virtuais no dispositivo móvel, e baseado em seus conceitos 

sobre Cinemática, descreva o que aconteceria nas seguintes situações: 

a. O que acontece com o tempo necessário para percorrer todo o percurso do 

carro vermelho, caso tivesse uma velocidade igual ao carro azul, porém fosse 

liberado em tempos diferentes: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

b. Os dois carros tivessem a mesma velocidade, percorressem o mesmo caminho 

e fossem liberados ao mesmo tempo: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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c. Os carros tivessem velocidades diferentes, percorressem o mesmo caminho e 

fosse liberados ao mesmo tempo: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Figura 1.3 Marcador para utilização do Aplicativo CinematicAR. 

 

Fonte: Autor 

 

 

Instruções para tela MRU: 

 

Funções dos Botões: 

 

Botão   = Disparar a velocidade do carro vermelho para frente; 

Botão  = Disparar a velocidade do carro vermelho para frente; 

Botão  = Volta para posições anteriores do carro vermelho; 

Botão  = Volta para posições anteriores do carro azul; 

Botão  = Registra o intervalo de tempo T1 e T2; 
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2) Após estar familiarizado com a tela e as funções da guia “MRU” preencha a tabela 

abaixo com o tempo que cada carro leva para percorrer o percurso bem como 

realize os cálculos necessários para obter as velocidades médias. 

 

Carros 
1º Tempo 

(s) 

2º Tempo 

(s) 

3º Tempo 

(s) 

Média dos 

Tempo (s) 

Espaço 

percorrido (m) 

Velocidade Média 

(m/s) 

Azul 

 
      

Vermelho 

 
      

a. Com base nos dados obtidos na tabela acima, escreva a equação horária do 

movimento dos dois carros: 

______________________________________________________________ 

b. Com as duas equações horárias escritas, encontre o momento em que os carros 

chegaram ao final da pista: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

c. Construa o gráfico do espaço ou posição (S) x (t) tempo é indique como 

podemos encontrar sua velocidade. 

 

 

 

 

 

 

3) Depois de ter observado os veículos em movimento e a trajetória que os dois carros 

descrevem explique e responda as seguintes questões: 

a. Que tipo de movimento os carros têm? 

_______________________________________________________________ 

b. Que tipo de trajetória eles descrevem? 

_______________________________________________________________ 

c. Qual foi o deslocamento dos carros? 
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_______________________________________________________________ 

d. Qual foi o espaço percorrido? 

_______________________________________________________________ 

e. Tendo como referencial as placas indicativas de posição estes veículos 

encontram-se em movimento ou em repouso? 

_______________________________________________________________ 

f. Supondo que os dois carros estejam com a mesma velocidade nesta pista, 

podemos dizer que um em relação ao outro estão em movimento ou em 

repouso? 

_______________________________________________________________ 

 

Movimento Uniformemente Variado 

 

Porém, nem sempre teremos o movimento uniforme “MU”, pois se houver 

modificação de velocidade já não podemos utilizar a equação 1.1 E aí como ficamos? É nesse 

momento que uma nova variável entra no cenário para que possamos entender como os 

objetos modificam suas velocidades. Essa nova variável chama-se “aceleração” e é 

representada pela letra “a” minúscula na maioria das bibliografias. A unidade no SI conforme 

tabela apresentada é o m/s
2
. 

 

Figura 1.4 – Mudança de Velocidade com o tempo 

 

Fonte: http://esaofvocacional.wixsite.com/esaof-vocacional/cinematica 

  

 Na figura acima percebemos como a aceleração atua nos móveis. O garoto de bicicleta 

sai de determinada posição no tempo t = 0 s e após 3 s percorre intervalo de espaços 
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diferentes em tempo iguais. Para entendermos como isso acontece temos que refletir na 

equação 1.4 abaixo: 

1.4 

   
  

  
 

 

Onde: 

a significa aceleração; 

    significa variação de velocidade, ou seja, quanto variou a velocidade; 

   significa variação do tempo decorrido, ou seja, quanto tempo passou durante a 

alteração da velocidade. 

Observando a equação percebemos como a aceleração está diretamente ligada a 

variação da velocidade, ou seja, quanto mais variação tiver móvel de velocidade maior será a 

aceleração. E em quanto for menor o valor do intervalo de tempo para essa mudança de 

velocidade ocorrer maior também será nossa aceleração. 

O estudo do Movimento Uniformemente Variado (MUV), considera a mudança de 

velocidade dos móveis com aceleração constante, ou seja, não muda e é   0. 

Para facilitar o entendimento deste tipo de movimento temos uma equação matemática 

conhecida como função horária da velocidade. 

1.5 

          

 

Onde: 

V simboliza a velocidade final do móvel; 

V0 simboliza a velocidade inicial do móvel; 

a simboliza a aceleração do móvel; 

t é o tempo decorrido durante o evento que estamos medindo. 

Além desta também temos a como identificar a função horária do móvel no MUV 

utilizando a seguinte equação: 

 

1.6 
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Vamos lá de novo! Acesse novamente o aplicativo CinematicAR e desta vez acione 

o botão MRUV. 

E por fim também podemos utilizar a equação de Torriceli que é importante quando 

não possuímos a variável tempo. 

 

1.7 

      
        

 

Onde as variáveis que aparecem possuem a mesma simbologia que as demais 

equações já mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Instruções: 

 

Selecione o botão “MRUV” na tela principal do aplicativo e aperte o botão para 

movimentar os carros para frente na estrada (figura 1.3) e para voltar as posições iniciais. 

E para registrar os tempos, aperte  e verifique na tela. 

 

1) Acione os botões acima descritos e verifique as seguintes situações: 

a. Os veículos possuem a mesma velocidade? 

__________________________________________________________________ 

b. O que torna um veículo mais rápido ou mais devagar em relação ao outro? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Não se preocupe com tantas equações, caso não tenha entendido, revise 

novamente o conteúdo ou peça orientação ao professor. O mais importante é que 

você conheça os símbolos e as variáveis de cada grandeza discutida neste material 

e que os conceitos aqui abordados faça sentido para você. 
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2) Utilizando seus conhecimentos iniciais em Cinemática preencha a tabela abaixo 

com as velocidades dos carros: 

 

Carros 

 

Azul 

 

Vermelho 

Tempo na Posição 1 (S)   

Tempo na Posição 2 (S)   

Tempo na Posição 3 (S)   

Variação de Tempo (∆t)   

Variação de espaço ou posição (∆S)   

Aceleração (a)   

3) Escreva as equações horárias dos carros e classifique em que tipo de movimentos 

eles se encontram: 

__________________________________________________________________ 

 

4) Com as equações prontas, calcule em quanto tempo os carros se encontram? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5) Admitindo uma margem de erro de até 5%, podemos dizer que os cálculos batem 

com o observado na simulação? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Queda Livre 

 

Imagine a seguinte situação: Você entra em sua casa com muita sede e vai em direção 

a sua cozinha para beber água, pega um copo de vidro para beber água, porém 

inexplicavelmente o copo escorrega de suas mãos cai no chão e quebra, conforme ilustrado na 

figura 1.6. 

 

Figura 1.6 Copo quebrando 

 

Fonte: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/por-que-o-vidro-quebra-quando-cai-no-chao/ 

 

É nessas horas que podemos dizer que agradeceríamos se não houvesse gravidade, no 

entanto sabemos como é importante a ação gravitacional em nossas vidas. O estudo da queda 

dos corpos sempre chamou a atenção das pessoas. Se você abandonar uma bolinha de certa 

altura provavelmente irá percebemos que esta queda o movimento é acelerado. E conforme 

temos visto até aqui, esse movimento se diferencia dos demais vistos até aqui devido ter uma 

nova variável: “A aceleração”. Esta variável modifica a velocidade, ou seja, quando existe 

aceleração sendo ela negativa ou positiva irá interferir na velocidade modificando a mesma. 

 No caso estudado aqui trataremos de uma aceleração causada pela força gravitacional 

que tem valor fixo de aproximadamente g = 10 m/s
2
. 
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Figura 1.7 Ilustração de uma bola caindo 

 

Fonte: http://www.fisicapaidegua.com/teoria/queda_livre.pdf 

 

Se eu soltasse um livro e uma folha de papel ao mesmo tempo, qual dos dois cairia 

primeiro ao solo? 

 

Figura 1.8 Livro e pedra caindo 

 

Fonte: https://fisicaempratica.files.wordpress.com/2010/10/queda_livre1.jpg 

 

R: ___________________________________________________________________ 

 

Muito bem ...responda porque isso aconteceria? 

_____________________________________________________________________ 

 

Independente de sua resposta, as pessoas acreditavam que abandonando corpos leves 

ou pesados ao mesmo tempo os corpos mais pesados alcançariam o solo antes dos mais leves. 

Esse tipo de ideia perdurou mais de 2 mil anos. Ideia essa defendida por Aristóteles (384 a. C. 

- 332 a.C.) influenciou devido a grande participação deste pensador em várias áreas do 

pensamento, é claro que nossa intuição nos faz automaticamente também pensar nesta 

http://www.fisicapaidegua.com/teoria/queda_livre.pdf
https://fisicaempratica.files.wordpress.com/2010/10/queda_livre1.jpg
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Para compreender o que estamos falando precisamos utilizar um dispositivo móvel 

de sua preferência acione o aplicativo CinematicAR e posicione a câmera na 

direção da imagem da torre de Pisa acima. 

possibilidade. Galileu Galilei no século XVII colocou em dúvidas as ideias de Aristóteles e 

fez um experimento na Torre de Pisa. 

 

Figura 1.9 Torre de Pisa. 

 

Fonte: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/por-que-a-torre-de-pisa-e-inclinada/ 

 

Esta torre possui 56 m de altura e uma inclinação de 4 graus. A inclinação não foi 

proposital, porém devido ao trabalho de engenheiros hoje sua inclinação não preocupa mais, 

esse é um importante monumento histórico situada na Itália. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruções: 

 

Espere carregar o objeto virtual. Na tela você perceberá dois objetos distintos. Uma 

pena e uma bola de ferro. Para que os objetos possam cair é necessário ligar a caixa 

GRAVIDADE. E para que os objetos retornem a posição inicial apertar o botão VOLTA. 

Acionando a caixa ATRITO DO AR o mesmo estará disponível dentro da simulação. 

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/por-que-a-torre-de-pisa-e-inclinada/


103 

 

  

1) Antes de acionar a GRAVIDADE e ATRITO DO AR responda: 

a. Qual objeto cairá primeiro no solo? Por quê? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

b. Os objetos possuem a mesma massa? 

_______________________________________________________________ 

2) Novamente posicione a câmera de seu dispositivo móvel na figura da Torre de pisa 

(figura 1.9), acione o caixa GRAVIDADE, observe a simulação e descreva o que 

aconteceu. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3) Com a caixa GRAVIDADE ainda marcada, aperte o botão VOLTA para retornar 

as posições iniciais e selecione ATRITO DO AR, observe novamente a simulação 

e descreva o que o que aconteceu. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4) Escreva suas conclusões referente a queda livre após utilização do aplicativo. 

Quais as variáveis que interferem neste tipo de movimento? Existe diferença da 

queda livre na ausência de ar e com ar? Se estivéssemos em outro planeta a queda 

livre seria diferente? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Exemplo 01. (adaptação, Alberto Gaspar. Compreendendo a Física. Mecânica. 2016). 

 

Um automóvel sai de São Paulo às 10 horas e chega ao Rio de Janeiro às 17 horas, 

depois de percorrer 420 quilômetros. 

 

Figura 1.10 Estrada 

 

Fonte: https://argosfoto.photoshelter.com/image/I0000RAEasB3AMYs 

 

a) Qual é a velocidade escalar média desse automóvel? 

b) O que se pode afirmar sobre a velocidade escalar instantânea do automóvel às 15h 

10min? 

 

Resolução: 

 

a) Temos os seguintes dados: 

Vm = ? 

∆S = 420 km 

∆t = 17 h – 10 h = 7 h 

Inserindo os dados na equação 1.1 temos: 

Vm = 
  

  
 

A critério do professor poderão ser realizados os exemplos abaixo para facilitar 

outras atividades como lista de exercícios, trabalhos individuais ou até mesmo 

fixação dos conteúdos. 

 

https://argosfoto.photoshelter.com/image/I0000RAEasB3AMYs
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Vm = 420   Vm = 60 km/h 

b) Aprendemos que temos diversos tipos de velocidade, porém nas informações dadas 

pelo exercício não podemos afirmar qual foi a velocidade instantânea do 

automóvel no instante 15h e 10 min, pois essa velocidade pode ter sido modificada 

diversas vezes inclusive podendo ter sido nula durante o trajeto.  

 

Exemplo 02 

 

Imagine que um paraquedista saltará de uma aeronave que se movimenta em uma 

trajetória retilínea, horizontal e para a direita. Ao saltar e deixar o movimento acontecer 

naturalmente, qual será a trajetória do paraquedista até chegar ao chão? 

 

Resolução: 

 

Bom vamos analisar a situação. Se tivermos como referencial alguém que esteja 

dentro do avião podemos dizer que a trajetória do paraquedista é uma reta para baixo. Porém 

se mudarmos o referencial para um observador fora do avião no solo, a trajetória será para 

baixo e por acompanhar o movimento do avião (inércia será trabalhado em outro módulo) 

será uma curva para a direita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em anexo constam as atividades aqui desenvolvidas de forma isolada deste 

material, optamos por deixar separado, pois os objetivos dos diversos públicos 

podem ser divergentes. 
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ANEXO B – Atividade 01 

 

1) Abra o aplicativo instalado e selecione a opção “MRU”, posicione a câmera na 

figura (anexo 01), Atenção!!! NÃO APERTE NENHUM BOTÃO neste momento, 

depois de observar os objetos virtuais no dispositivo móvel e, baseado em seus 

conceitos sobre Cinemática, descreva o que aconteceria nas seguintes situações: 

a. O que acontece com o tempo necessário para percorrer todo o percurso do 

carro vermelho, caso tivesse uma velocidade igual ao carro azul, porém fosse 

liberado em tempos diferentes; 

b. Os dois carros tivessem a mesma velocidade, percorressem o mesmo caminho 

e fossem liberados ao mesmo tempo; 

c. Os carros tivessem velocidades diferentes, percorressem o mesmo caminho e 

fossem liberados ao mesmo tempo. 

 

Instruções para tela MRU: 

 

Funções dos Botões: 

 

Botão   = Disparar a velocidade do carro vermelho para frente; 

Botão  = Disparar a velocidade do carro vermelho para frente; 

Botão  = Volta para posições anteriores do carro vermelho; 

Botão  = Volta para posições anteriores do carro azul; 

Botão  = Registra o intervalo de tempo T1 e T2. 

 

2) Após estar familiarizado com a tela e as funções da guia “MRU”, preencha a tabela 

abaixo com o tempo que cada carro leva para percorrer o percurso bem como 

realize os cálculos necessários para obter as velocidades médias. 

 

Carros 1º Tempo 

(s) 

2º Tempo 

(s) 

3º Tempo 

(s) 

Média dos 

Tempo (s) 

Espaço 

percorrido (m) 

Velocidade Média 

(m/s) 

Azul 

 

      

Vermelho 
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a. Com base nos dados obtidos na tabela acima, escreva a equação horária do 

movimento dos dois carros; 

b. Com as duas equações horárias escritas, encontre o momento em que os carros 

chegaram ao final da pista; 

c. Construa o gráfico do espaço ou posição (S) x (t) tempo é indique como 

podemos encontrar sua velocidade. 

3) Depois de ter observado os veículos em movimento e a trajetória que os dois carros 

descrevem explique e responda as seguintes questões: 

a. Que tipo de movimento os carros têm? 

b. Que tipo de trajetória eles descrevem? 

c. Qual foi o deslocamento dos carros? 

d. Qual foi o espaço percorrido? 

e. Tendo como referencial as placas indicativas de posição estes veículos 

encontram-se em movimento ou em repouso? 

f. Supondo que os dois carros estejam com a mesma velocidade, nessa pista, 

podemos dizer que um em relação ao outro estão em movimento ou em 

repouso? 
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ANEXO C – Atividade 02 

 

Instruções: 

 

Selecione o botão “MRUV” na tela principal do aplicativo e aperte o botão para 

movimentar os carros para frente na estrada (Anexo 01) e para voltar as posições iniciais. 

E para registrar os tempos, aperte  e verifique na tela. 

1) Acione os botões acima descritos e verifique as seguintes situações: 

a. Os veículos possuem a mesma velocidade? 

b. O que torna um veículo mais rápido ou mais devagar em relação ao outro? 

2) Utilizando seus conhecimentos iniciais em Cinemática preencha a tabela abaixo 

com as velocidades dos carros: 

 

Carros Azul Vermelho 

Tempo na Posição 1 (S)   

Tempo na Posição 2 (S)   

Tempo na Posição 3 (S)   

Variação de Tempo (∆t)   

Variação de espaço ou posição (∆S)   

Aceleração (a)   

 

3) Escreva as equações horárias dos carros e classifique em que tipo de movimentos 

eles se encontram: 

4) Com as equações prontas, calcule em quanto tempo os carros se encontram? 

5) Admitindo uma margem de erro de até 5%, podemos dizer que os cálculos batem 

com o observado na simulação? 
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ANEXO D – Atividade 03 

 

Instruções: 

 

Na página inicial do aplicativo, acione o botão QUEDA LIVRE e espere carregar o 

objeto virtual. Na tela, você perceberá dois objetos distintos: uma pena e uma bola de ferro. 

Para que os objetos possam cair, é necessário ligar a caixa GRAVIDADE. E para que os 

objetos retornem a posição inicial apertar o botão VOLTA. Acionando a caixa ATRITO DO 

AR o mesmo estará disponível dentro da simulação. 

1) Antes de acionar a GRAVIDADE e ATRITO DO AR responda: 

a. Qual objeto cairá primeiro no solo? Por quê? 

b. Os objetos possuem a mesma massa? 

2) Posicione a câmera de seu dispositivo móvel na figura abaixo (Anexo 02), acione o 

caixa GRAVIDADE, observe a simulação e descreva o que aconteceu. 

3) Com a caixa GRAVIDADE, ainda marcada, aperte o botão VOLTA para retornar 

as posições iniciais e selecione ATRITO DO AR, observe novamente a simulação 

e descreva o que o que aconteceu. 

4) Escreva suas conclusões referentes à queda livre após utilização do aplicativo. 

Quais as variáveis que interferem neste tipo de movimento? Existe diferença da 

queda livre na ausência de ar e com ar? Se estivéssemos em outro planeta a queda 

livre seria diferente? 
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