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Resumo 

Este trabalho investiga os reais potenciais e as perspectivas da aplicação de tutoriais digitais de física 
para o Ensino Médio na rede privada. Tal tutorial teve sua criação e adaptação digital de um conteúdo específico 
da física: Dinâmica. Aplicamos o tutorial para uma turma do 2o ano da Escola Técnica Paulínio Botelho da 
cidade de São Carlos – SP. No período de aplicação dos tutoriais desta pesquisa, realizamos inserções em sala de 
aula e em laboratório de informática. Os alunos dispunham, incluso no tutorial, de recursos digitais como 
animações e simulações para ajudar a desenvolver estratégias para solução de problemas, algo ausente no ensino 
tradicional. Para colaborar com esse caráter investigativo da atividade, o trabalho foi realizado em duplas e trios, 
criando um ambiente de discussão diante das dúvidas. No final, foi possível resgatar informações essenciais para 
a pesquisa com os cadernos de atividades digitais e com depoimentos realizados pelos alunos. 
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 Introdução 

 A partir do final da década de 70 encontramos na literatura um grande número de 

pesquisas com relação à elaboração de práticas docentes de ensino de física direcionadas para 

o âmbito investigativo McDermott (1975), (1976), (1980). Essas pesquisas  pontuam as 

deficiências e limitações dos métodos tradicionais de ensino de física. Uma das limitações 

mencionadas remete à não participação do aluno em sala de aula, com os estudantes 

portando-se apenas como um agente passivo dela (1975). Outra se refere às dificuldades dos 

alunos em relacionar equações e gráficos e conclui que os exercícios comumente oferecidos 

não desenvolvem essa habilidade nos alunos (1980). Disso McDermott desenvolve diversos 

trabalhos de elaboração e aplicação de  materiais investigativos durante mais de 20 anos com 

a perspectiva de proporcionar ao aluno uma maior participação das atividades de sala de aula 

e verificando aprimorar essas habilidades encontradas deficientes. 
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 Outra pesquisa que norteia este trabalho é as conclusões da aplicação de um invetário 

de força, elaborado por Hestenes (1980), nos esclarece que é amplamente aceito que ao 

desenvolvermos um entendimento de uma nova situação e/ou evento nós nos baseamos por 

aquilo que já conhecemos. O processo de aquisição do conhecimento envolve o uso de 

analogias, modelos abstraídos de situações familiares e linguagens representativas. 

Entedemos então que ao buscarmos os pré conhecimento dos alunos nós podemos analisar 

como eles pensam. Normalmente eles recorrem ao que ja sabem, isto é, ao senso comum. No 

entanto alguns alunos podem ter elaborado anteriormente esse pensar científico durante suas 

vivências escolares.  

 Wieman (2007) nos diz que o foco essencial é no pensar científico.  Aprender o pensar 

científico é aprender a pensar em uma situação nova ou não familiar. No entanto devemos nos 

preocupar com a quantidade de situações novas que são propostas aos alunos. O pensar 

científico demanda uma estruturação e tempo para que o aluno possa desenvolve-lo de forma 

concreta. Devemos considerar que na metodologia do ensino tradicional há muito conteúdo 

novo sem estrutura e sem tempo para que permita o aluno desenvolver o pensar científico. 

Com isso, Wieman corrobora com a metodologia desenvolvida por Hestenes (1980) e 

McDermott (1986). 

 No Brasil as dificuldades são próximas, mas ainda há outras como Borges (2006) traz: 

Uma das dificuldades encontrados no currículo de física atualmente. Ele retrata que é 

crescente o interesse em currículos e estratégias que incentivem os estudantes a se 

envolverem em exercícios de construção, avaliação e revisão de modelos explicativos e que 

estimulem o pensar qualitativamente. 

 Justificativa do trabalho 

 Pensando nisso, nos perguntamos como estruturar essa metodologia investigativa e o 

tempo para os alunos desenvolverem estratégias para relacionarem os novos conceitos e 

habilidades? 

 Esta é a principal motivação para a realização desse trabalho. E este trabalho inicia a 

partir da reestruturação de lillian e hestenes adaptados à um tutorial digital que aborda o 

conteúdo de dinâmica, que pertence à uma das frentes da Física, a mecânica, presente no  

currículo básico do Ensino Médio.  



Para a criação e adaptação do mesmo, foram utilizadas fontes de consultas, principalmentes a 

partir de outros tutoriais já desenvolvidos tais como o Tutorials in Introductory Physics 

McDermott (1998) e também o material desenvolvido para o Colégio Técnico UFMG e 

adaptado pelos professores: Dr. Arnaldo Vaz e Dra. Josimeire Julio ambos do Grupo 

INOVAR da UFMG.  

Os tutoriais acima citados são do modelo paper-based, isto é, seguem a lógica de material 

didático desenvolvido em papel. Este modelo paper-based é conhecido como um material 

instrutivo feito para o professor em forma de guia e para os alunos em forma de tutorial. Sua 

lógica é baseada em problemas de investigação onde os alunos podem utilizar diferentes 

linguagens (descritiva, matemática e gráfica) para chegar à solução dos problemas.  

 

Figura 1- Exemplo do desenvolvimento da linguagem de diagrama de forças retirado do livro 

Tutorials in Introductory Physics de Lillian McDermott, 1998. 

Para a criação do tutorial digital aqui apresentado preservamos a lógica da problematização 

pela investigação e o uso das diferentes linguagens como ferramentas de trabalho para os 

alunos buscarem as soluções. As linguagens propostas no tutorial visam desenvolver cada 

uma das habilidades separadamente e posteriormente em conjunto como apresentamos na 

seção onde exploramos o tutorial digital As linguagens funcionam de forma que os alunos 

desenvolvam estratégias para solucionar os problemas. Essas linguagens se referem à 

descrição, ou seja, em como descrever um fenômeno ou um conceito através da linguagem 



escrita. Outra linguagem abordada é a matemática onde os alunos devem associar as equações 

e representa-las em forma de gráfico ou diagramas.  

Finalmente, para que consigam também desenvolver o pensar científico, eles poderão associar 

as linguagens em conjunto para resolução dos problemas com auxílio de simulações e 

animações investigativas. Nestas animações3 os alunos analisam fenômenos ou buscam 

exemplos que sejam próximos ou similares ao que estão investigando. 

Para uma noção do tutorial desenvolvido temos um mapa conceitual onde é possível 

visualizar a trajetória que é proposta para o aluno quando este se depara com o tutorial no 

computador. 

 

Figura 2 – Mapa Conceitual do Tutorial Digital 

 

 
                                                        
3Animações e simulações foram retiradas dos sítios www.physicsclassroom.com, 
http://www.phy.ntnu.edu.tw/oldjava/portuguese/dinamica/force_diagram/force_diagram.htm e 
www.phet.colorado.edu . Acesso em: 14/11/2011. 



Objetivo 

Aplicamos os tutoriais com relação as seguintes área da física: (dinâmica) em um 

ambiente digital, utilizando como recurso o software OneNote4. Além disso, utilizamos 

discussões durante as atividades em grupos para proporcionar aos alunos um ambiente onde 

seja possível interagir com outros alunos submetidos ao tutorial e concomitantemente, a 

participação deles servirá de alicerce à pesquisa. 

A finalidade desta proposta é identificar as potenciais contribuições nas estratégias 

de solução de um problema e o desenvolvimento do pensar científico dos alunos diante de 

uma atividade investigativa.  

Metodologia  

Realizamos um convite de participação aos alunos como critério de seleção nesta 

proposta e com isso soubemos quais eram as motivações para participarem e contribuírem 

para a pesquisa. Também pedimos permissão aos responsáveis, assim como consentimento 

para utilizarmos dados coletados como fonte de pesquisa científica. Disso, selecionamos 

alunos comprometidos com a pesquisa para manter assiduidade na resolução dos tutoriais. 

As atividades foram desenvolvidas com os alunos do segundo ano do ensino médio 

da ETEC. Estas foram então aplicadas presencialmente, durante a aula do professor da escola 

como atividades complementares ao currículo padrão da escola.  

Realizamos a pesquisa concomitantemente as aulas de física, as quais abordaram a 

mesma temática do tutorial (força), porém num horário alternativo a aula. Em primeiro lugar, 

nos servimos das aulas como fonte motivadora para  os alunos e, num segundo momento, 

embarcamos nela a possibilidade de implementar os tutoriais com o intuito de colaborar nas 

atividades dos alunos. Por meio disso, proporcionamos aos alunos ampliarem sua curiosidade 

perante a atividade investigativas. 

Tivemos em perspectiva o engajamento dos alunos com os tutoriais e desta forma 

analisaremos atentamente as resoluções dos tutoriais em conjunto com o que for discutido. 

Para esclarecer quais foram as atividades aplicadas, exemplificamos aqui 2 partes da mesma. 
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 Atividade 1: Explorando as pré concepções. 

 Na primeira parte do tutorial, constam algumas questões que versão sobre temáticas da 

dinâmica newtoniana.  

 Testes conceituais. Vamos propor aqui para você diversos testes conceituais que giram 

em torno da dinâmica, de forma mais clara, são as interações entre forças que atuam num 

mesmo corpo. Os casos devem ser analisados como: Verdadeiro ou Falso. Justifique com suas 

palavras de forma sucinta 

 É necessário uma força constante para manter um objeto em movimento    

 retilíneo uniforme em uma determinada direção. 

 Um objeto com movimento retilíneo vertical constante para cima deve ter 

 atuando sob ele uma força com o mesmo sentido. 

Atividade 2: Modelando o raciocínio 

 Na segunda parte do tutorial digital elaboramos uma discussão mais ampla do 

raciocínio qualitativo e representacional com propostas investigativas que exigem o 

desenvolvimento nos alunos de um conjunto de ferramentas como: diagramas, concentrando-

nos aos de força, e gráficos de movimento.  

 Temos uma figura que ilustra uma situação problematizadora e decorrente dela 

questões para os alunos refletirem e habilidade para desenvolverem como o diagrama de 

forças. 

 
Figura 3 – Problema retirado do tutorial digital onde mostra a proposta de uma atividade 

investigativa. 



 

1. Quais evidências você tem para a existência de cada uma das forças do seu diagrama? 

2. Que observação pode ser feita para que você determine a magnitude relativa das 

forças que agem sobre o livro? 

3. E se inclinássemos a superfície onde se encontra o livro, como serão decompostas as 

forças? Elas se comportaram da mesma forma proposta no início? 

4. Desenhe o diagrama de força para o bloco em movimento constante subindo o plano 

inclinado. 

5. Nomeie as forças, explicando sua origem. 

6. Se adicionarmos ao bloco uma força de atrito contrária ao movimento. Como ficaria o 

novo diagrama de força? Desenhe as forças nomeando cada uma delas. 

 

  Os Resultados 

Esta pesquisa analisamos o êxito no desenvolvimento de práticas e atividades 

digitais com caráter investigativo que, auxiliadas por ferramentas tecnológicas, indicam e 

compactuam com mais perspectivas ao ensino baseado em problematização e investigação 

física. Proporcionamos oportunidades para os estudantes articularem suas idéias e seus 

entendimentos com os colegas, assim como para ouvirem, lerem e discutirem as idéias dos 

outros com o efeito de aumentar a aprendizagem conceitual e o pensar científico. Desse 

modo,  vemos como profícuo investimentos em pesquisas e desenvolvimento de aplicações e 

de materiais investigativos, que apresenta-se precário e escasso quando se trata de recursos 

didáticos para os professores de ciências e, mais particularmente, física no Brasil, bem como 

professores capacitados para realizar tais atividades, como salienta Borges, (2005).  

Analisamos também as declarações sobre a própria aprendizagem pela ótica do 

aluno. Para isso feito notas durante a estadia na escola, bem como coleta de dados da 

participação dos alunos via troca de e-mail, onde captamos declarações sobre a própria 

aprendizagem conforme for realizado a pesquisa em forma de depoimento. 
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