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RESUMO 

Nesta pesquisa realizamos uma intervenção pedagógica com a finalidade de 

possibilitar a aprendizagem significativa de conceitos e levar aos alunos a formação 

para a cidadania no trânsito. Neste sentido, o objetivo geral desta pesquisa consistiu 

em analisar os limites e possibilidades de uma sequência didática construída a partir 

da Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) e do Design Thinking (DT) com a 

finalidade de promover o ensino de física e a educação para o trânsito. Este trabalho 

trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo intervenção pedagógica e com a técnica 

de pesquisa da observação-participante. A intervenção foi realizada em uma Turma 

de 1º ano do Ensino Médio, em um Colégio da Rede Pública do Município de 

Amargosa-BA. A constituição dos dados se deu a partir de: materiais produzidos pelos 

alunos; questionários de conhecimentos prévios; cadernos de notas e gravações em 

áudio e vídeo. Para análise de dados, utilizamos a Análise de Conteúdo de Bardin 

(2009) e Bogdan e Biklen (1994). Ao final desta pesquisa, concluímos que a intervenção 

didática contribuiu para a inovação de estratégias didáticas no processo de ensino-

aprendizagem e contextualização com o trânsito. A intervenção realizada trouxe como 

algumas das possibilidades: compreensão parcial do conceito de inércia e velocidade, 

contribuição para a formação do cidadão que faz parte do trânsito e a aplicação de 

conhecimentos científicos à problemas reais. Além das possibilidades, destacamos 

alguns dos limites encontrados na aplicação da sequência didática: o fato de os alunos 

ficarem mais próximos da aprendizagem mecânica, no que concerne ao conceito de 

quantidade de movimento; o tempo de planejamento e realização das aulas de Física; 

e a compreensão inicial do processo do Design Thinking pelos alunos.  Neste sentido, 

entendemos que esta proposta oferece subsídios para alcançarmos mudanças 

relevantes no ensino de Física, pois com auxílio do DT pudemos encontrar meios de 

operacionalizar a TAS em sala de aula, possibilitando uma maior interação entre 

professor-aluno, aluno-aluno e aluno-conhecimento. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Física. Educação para o Trânsito. Aprendizagem 

Significativa de David Ausubel. Design Thinking. Ensino Médio. 



 
  

ABSTRACT 

In this research we carried out a pedagogical intervention with the purpose of enabling 

meaningful learning of concepts and bringing students to the training for citizenship 

in traffic. Thus, the general objective of this research was to analyze the limits and 

possibilities of a didactic sequence constructed from Meaningful Learning Theory 

(MLT) and Design Thinking (DT) in order to promote the physics teaching and traffic 

education. This work is a qualitative research, of the type pedagogical intervention 

and with the research technique of participant observation. The intervention was 

carried out in a Class of 1st year of High School, in a Public College of Amargosa-BA 

City. The constitution of the data was made from: materials produced by the students; 

prior knowledge questionnaires; notebooks and audio and video recordings. For data 

analysis, we used the Content Analysis of Bardin (2009) and Bogdan and Biklen (1994). 

At the end of this research, we infer that the didactic intervention contributed to the 

innovation of didactic strategies in the teaching-learning process and contextualization 

with the traffic. The intervention brought some of the possibilities: partial 

understanding of the concept of inertia and speed, contribution to the formation of the 

citizen who is part of the traffic and the application of scientific knowledge to real 

problems. Besides the possibilities, we highlight some of the limits found in the 

application of the didactic sequence: the fact that the students are closer to the 

mechanical learning, as far as the concept of quantity of movement is concerned; the 

time of planning and accomplishment of the Physics classes; and the initial 

understanding of the Design Thinking process. Thus, we understand that this proposal 

offers subsidies to achieve relevant changes in physics teaching, because with the help 

of DT we could find ways to operationalize the MLT in the classroom, allowing a 

greater interaction between teacher-student, student-student and student- knowledge. 

 KEYWORDS: Physics Teaching. Traffic Education. David Ausubel’s Meaningful 

Learning. Design Thinking. High School. 
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INTRODUÇÃO 

 

Entender o mundo se torna cada vez mais um desafio. No mundo 

contemporâneo muitos progressos científicos e tecnológicos foram feitos, trazendo 

tanto riscos como benefícios para a sociedade em geral. Neste contexto, o indivíduo 

necessita atualizar-se constantemente, de modo a entender criticamente tais avanços, 

tomando decisões adequadas no dia a dia. 

A conquista por um mundo mais democrático a partir do conhecimento 

científico se torna frequente e necessário. Vários trabalhos acadêmicos (TEIXEIRA, 

2000; DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 20071; KRASILCHIK; 

MARANDINO, 2007) destacam a necessidade de uma formação que permita ao 

indivíduo participar de forma ativa e crítica na sociedade. Isto é coerente na medida 

em que, segundo Pietrocola (2001, p. 13) “o mundo físico está intimamente relacionado ao 

mundo cotidiano, pois a natureza faz parte de ambos”. 

Em concordância com Pietrocola (2001), entendemos que o domínio de 

conhecimentos científicos e da capacidade de ler o mundo, também, a partir deles pode 

auxiliar na construção de autonomia e criticidade, visto que eles podem promover 

fundamentação para a tomada de decisões conscientes. Desse modo, concordamos 

com Krasilchik e Marandino (2007): 

 

Decidir qual a informação básica para viver no mundo moderno é hoje uma 
obrigação para os que acreditam que a educação é um poderoso instrumento 
para combater e impedir a exclusão e dar aos educandos, de todas as idades, 
possibilidades de superação dos obstáculos que tendem a mantê-los 
analfabetos em vários níveis. (KRASILCHIK; MARANDINO, 2007, p. 16). 

 

Dessa forma, a escola tem papel fundamental nesse processo, uma vez que a 

partir do saber sistematizado é possível construir novas visões de mundo (TEIXEIRA, 

2000). Nesse sentido, muito se tem discutido sobre as finalidades da educação, o que 

reflete em mudanças nas formas de ensinar. Neste contexto, várias frentes pedagógicas 

surgiram ao longo do tempo com a finalidade de potencializar o ensino de Ciências. 

 
1 A referência (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2007) será referida nesta dissertação como 
(DELIZOICOV et al., 2007). 



18 
 

 
  

Dentre estas frentes destacamos a educação científica para a cidadania, que tem tido 

avanços significativos, conforme reitera Krasilchik (2000), ao realizar um panorama 

histórico do ensino de Ciências. 

O ensino de Ciências atual é um reflexo da mudança da nossa sociedade, tendo 

em vista que “a educação em Ciências esteve sempre vinculada ao desenvolvimento científico 

do país” (DELIZOICOV; ANGOTTI, 2000, p. 23). Na década de 1950, Pós-Guerra Fria, 

enquanto os Estados Unidos produziam projetos da 1ª geração do ensino de Física, 

Química, Biologia e Matemática para o Ensino Médio com o objetivo de formar uma 

elite para garantir a hegemonia estadunidense, o Brasil passava por um processo de 

industrialização e, portanto, defendia a preparação de alunos mais aptos que 

pudessem impulsionar o progresso da ciência e da tecnologia. Em meados da década 

de 1960, vários problemas sociais emergiram no mundo e, com isso, a questão referente 

à finalidade do ensino passava por frequentes transformações. Desta forma, cada vez 

mais a formação do Ensino de Ciências se tornava uma obrigatoriedade na formação 

de cidadãos que pensassem criticamente, logicamente e pudessem tomar decisões 

adequadas. (KRASILCHIK, 2000). 

Todavia, o ensino de Ciências nas salas de aulas brasileiras ainda é precário e 

pouco profícuo. Em linhas gerais, diversos são os problemas atuais do ensino de 

Ciências, a saber: conteúdo seguindo uma organização extremamente rígida e pré-

definida, na qual o ensino não tem nenhuma ou muito pouca ligação com o cotidiano 

do discente; ensino predominantemente descritivo com excesso de fórmulas e 

terminologias; uso de metodologias inadequadas; conteúdo programático do livro 

texto seguido “ao pé da letra” (DELIZOICOV et al., 2007, p. 31-41). Desde a década de 

1980, o Professor Alberto Villani (1984) já sinalizava alguns desses problemas. Todos 

esses e outros aspectos contribuem para o enfraquecimento do processo de ensino e 

aprendizagem, uma vez que enfatizam um ensino mecânico que se preocupa mais com 

a memorização, com atividades repetitivas de exercitação e verificação do que com a 

compreensão. Além de que, de certa forma, contribui para a evasão e/ou repetência 

de alunos, considerando que a escola não é estimulante para estes. 

Assim, o ensino de Ciências, neste viés, serve somente para situações imediatas, 

sendo descartado logo após a situação de ensino, talvez pelo fato de o novo conceito 
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não estar ancorado a conhecimentos relevantes da estrutura cognitiva dos alunos 

(AUSUBEL, 2003). Por isso, a importância de considerar os conhecimentos prévios que 

os alunos trazem para a sala de aula, visto que por meio destes o professor poderá 

identificar se os alunos dispõem ou não de conhecimentos relevantes sobre 

determinado conceito na sua estrutura cognitiva.  

Muitos alunos, constantemente, fazem as seguintes perguntas: “Onde eu vou 

utilizar esse conceito em minha vida? Ou, para que serve isso?”. E, muitas vezes, ouvem 

como resposta uma frase demasiadamente simplista: para passar na prova! O contexto 

descrito mostra uma maior preocupação em “vencer” a sequência de conteúdos 

proposta no livro texto do que em promover a aprendizagem significativa. 

Aprendizagem, esta, que possa “ter alguma utilidade” após a conclusão do Ensino 

Médio, por exemplo. 

Essa realidade se torna ainda mais preocupante se observarmos o ensino de 

Física, na qual diversos alunos têm uma ideia pré-concebida ruim da Física, isto é, 

veem a Física como algo impossível de ser apreendido, sem sentido e nenhuma 

finalidade para a vida. Neste contexto, temos a necessidade de tornar o ensino de Física 

mais significativo. (DELIZOICOV et al., 2007)  

Logo, diante da abordagem de conteúdos cada vez mais descontextualizados, o 

aluno perde cada vez mais a motivação pelo aprendizado da matéria, realizando 

memorizações sucessivas para ser aprovado.  Desse modo, aqueles alunos que não 

forem optar por uma carreira científica, pouco ou nada guardam do conteúdo. Assim, 

acreditamos que o ensino de Física contextualizado pode contribuir para um processo 

de ensino e aprendizagem mais profícuo, pois este pode possibilitar aos alunos 

desenvolverem melhor suas capacidades cognoscitivas e construírem pilares básicos 

para o exercício da cidadania. 

Nos dias atuais, a educação científica para a cidadania está posta em paralelo 

com a qualificação para o trabalho, como destaca a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação n° 9.394/96 – LDB (BRASIL, 1996).  Além da LDB, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) evidenciam a promoção de um 

ensino contextualizado que permita a formação do aluno para a cidadania (BRASIL, 

2000). Entretanto, diante da discussão feita até aqui, o que percebemos é que o ensino 
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de Ciências atual não cumpre com os objetivos a que se propõe, bem como está longe 

de se aproximar de uma aprendizagem efetivamente significativa, visto que, os alunos 

não conseguem construir significados sobre o conceito, pois acabam fazendo 

memorizações que os permitam “tirar nota” e serem aprovados. Neste contexto, se o 

estudante não consegue relacionar as novas informações com conceitos relevantes da 

sua estrutura cognitiva, ocorre o que Ausubel denomina de aprendizagem mecânica 

(AUSUBEL, 2003). 

Associar a formação cidadã à formação científica, de forma crítica, é de 

fundamental importância. Para Krasilchik e Marandino (2007) o ensino de Ciências 

escolar oscila em uma preocupação mais acadêmica, de ensinar conteúdos e conceitos, 

e outra mais utilitária, voltada a formação de cidadãos. Assim, há um consenso de que 

o ensino de Ciências contemple a formação de cidadãos cientificamente alfabetizados, 

que compreendam conceitos, utilize-os para enfrentar desafios e refletir sobre o seu 

cotidiano. Nesse sentido, os conteúdos deixam de ter apenas um fim em si mesmos, 

passando a ter influência na realidade dos alunos.  

Nesta perspectiva, a escola necessita trazer para a sala de aula ideias capazes de 

colaborar para uma formação mais abrangente dos educandos, que os permitam 

identificar situações problemas e se posicionar diante deles (MACHADO, 2006). 

Assim, vemos a necessidade do desenvolvimento de propostas educacionais que 

visem amenizar as deficiências do processo de ensino e aprendizagem posto em 

muitas das nossas salas de aula, bem como permitam a formação do aluno para a 

cidadania. E, ao nosso ver, essas propostas educacionais podem ter como referência a 

Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS). Para Ausubel só há aprendizagem 

significativa quando o novo conhecimento se relaciona de forma não arbitrária e não 

literal a conhecimentos relevantes da estrutura cognitiva do aluno (AUSUBEL; 

NOVAK; HANESIAN, 19802; AUSUBEL, 2003). A pesquisa desenvolvida e 

apresentada aqui teve como embasamento teórico sobre aprendizagem a Teoria 

ausubeliana, tendo em vista que buscamos superar a visão simplista, mecânica e sem 

significado do ensino de Física atual. Esta Teoria tem fundamental importância no 

 
2 A referência (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980) será referida nesta dissertação como (AUSUBEL 
et al., 1980). 
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nosso trabalho, visto que, se almejamos a formação para a cidadania no trânsito, 

compreendemos a necessidade da apreensão significativa de conhecimentos pelo 

aluno, de modo que em algum momento de sua vida este utilize-o para tomar decisões 

conscientemente. Destacamos, também, a nossa opção de utilizar como referencial 

para a formação para a cidadania as ideias de Teixeira (2000), que constrói 10 pilares 

básicos para uma formação cidadã efetiva, tendo em vista as várias definições dadas e 

a complexidade deste conceito. Acreditamos que a inserção dessas ideias em sala de 

aula juntamente com a temática trânsito pode propiciar ao aluno o desenvolvimento 

da cidadania no trânsito. Por exemplo, consideramos a problematização sobre 

acidentes de trânsito um dos primeiros passos para a promoção do pilar da cidadania 

correspondente à indignação. 

Tendo como objetivo tornar o ensino de Física mais profícuo, entendemos que 

o aluno necessita ser ator do seu próprio processo, isto é, este necessita participar e 

criar, a fim de identificar problemas de sua realidade e propor soluções para eles. Neste 

sentido, utilizamos como abordagem metodológica para tal finalidade o Design 

Thinking (DT) (VIANNA et al., 2012; EDUCADIGITAL, 2014; CALVACANTI; 

FILATRO, 2017) que consiste numa abordagem de educação empreendedora voltada 

para a solução de problemas, tendo como característica principal o trabalho 

colaborativo.  

Acerca do ensino de Física contextualizado, consideramos os acidentes trânsito 

como um elemento problematizador relevante, tendo em vista a urgência para ações 

que visem reduzir a violência no trânsito, levando em consideração o número de 

mortos e feridos por ano.  Defendemos que a implementação de situações problemas 

do trânsito nas aulas de Física poderá contribuir para um processo de ensino-

aprendizagem mais reflexivo, que possibilite ao indivíduo consolidar o seu papel 

enquanto cidadão na sociedade e desenvolver atitudes de respeito às leis de trânsito e 

à vida. 

No que diz respeito ao contexto do trânsito, segundo informações do Sistema 

de Informação e Mortalidade (SIM) e o Ministério da Saúde (MS), anualmente morrem 

cerca de quarenta mil pessoas vítimas de acidentes de trânsito no Brasil (WAISELFISZ, 
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2014), o que numa análise mais minuciosa sugere 108 óbitos diários. O gráfico 1, 

representa bem essa catástrofe: 

 

Gráfico 1.  Número e taxa (%) de mortos por acidentes de transporte (1992-2012) 

 

Fonte: Waiselfiz (2014, p. 66 - Gráfico 4.1.1 - SIM/SVS/MS). 

 
Segundo Waiselfiz (2014, p. 64), o histórico de acidentes de trânsito pode ser 

marcado por 3 períodos: (i) 1992-1997 - período anterior à data de entrada do Código 

de Trânsito Brasileiro n° 9.503/97 – CTB (Lei n° 9.503/97), no qual se observa um forte 

aumento no número de mortos; (ii) 1997-2000 - período em que o CTB entra em vigor, 

este período registra uma significativa redução dos acidentes, principalmente no 

primeiro ano de vigência do código; e (iii) a partir de 1999, os índices apresentam uma 

alta considerável, ficando constante até meados de 2004, quando retornam ao status 

de 1997 e continuam crescendo. Conforme Waiselfiz (2014, p. 65), uma razão a se 

considerar para a queda e consequente aumento desses índices consiste no boom das 

motocicletas, pois houve um grande crescimento da frota, principalmente entre os 

jovens de 18 a 29 anos.  

Movimentos em prol da redução da violência no trânsito vêm sendo realizados 

constantemente. Um dos mais conhecidos é o Maio Amarelo3, que consiste em um 

movimento de ações voltadas para a educação para o trânsito com o objetivo de alertar 

a sociedade para o alto índice de mortos e feridos no mundo. Este movimento faz parte 

 
3  Ver: <http://maioamarelo.com>. Acesso em: 20 fev. 2018. 
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de uma das ações em favor da Década de Ações para a Segurança no Trânsito decretada 

em 2010 pela Organização das Nações Unidas (ONU).  

Estatísticas mais atualizadas da Associação Brasileira de Prevenção aos 

Acidentes de Trânsito (VIAS SEGURAS, 2010) através de dados do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), nos mostram que os números de 

acidentes de trânsito diminuíram cerca de 15% no ano de 2015. Talvez isso seja 

referente aos primeiros efeitos do movimento do Maio Amarelo na sociedade. 

No que concerne à Bahia, somente no ano de 2012 foram a óbito cerca de 3000 

pessoas vítimas de acidentes de trânsito, conforme destaca o gráfico 2: 

 

Gráfico 2. Evolução do número de mortos por ano em  
acidentes de trânsito no Estado da Bahia (2002-2012) 

 

Fonte: Waiselfisz (2014, p. 64 - Tabela 4.1.1 - SIM/SVS/MS). 

 

Assim, este cenário não está tão longe de nós. Se observamos atentamente o 

gráfico 3, temos que as Regiões Norte e Nordeste têm os maiores índices de 

crescimento em acidentes de trânsito. A Região Norte apresenta um índice de 64, 8%, 

e a Nordeste de 76%. 
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Gráfico 3. Evolução do número de mortos por acidentes de trânsito  
por ano e taxas (%) de crescimento por região 

 

 Fonte: Waiselfisz (2014, p. 64- Tabela 4.1.1 - SIM/SVS/MS). 

 

 Em relação ao Nordeste, três Estados são de destaque no índice de crescimento 

de acidentes de trânsito: Maranhão (150%), Piauí (126,7%) e Bahia (122,5%). No gráfico 

4, encontramos esses índices mais detalhados.  

 

Gráfico 4. Evolução do número de mortos por acidentes de trânsito por ano  
e taxas(%) de crescimento dos estados de Maranhão, Piauí e Bahia 

 

Fonte: Waiselfisz (2014, p. 64- Tabela 4.1.1 - SIM/SVS/MS). 

 

Além disso, os mesmos Estados apresentam maior crescimento quando se trata 

de acidentes com vítimas jovens entre 18 e 29 anos. Assim, a cada ano mais jovens 
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morrem em decorrência de acidentes de trânsito. Acidentes oriundos de um 

desrespeito cultural às leis de trânsito, que na maioria das vezes é transmitido de 

geração para geração.  Nesse sentido, concordamos com a necessidade de trabalhar o 

tema trânsito desde cedo nas escolas brasileiras. Segundo Urruth (2014) são 

pouquíssimos os trabalhos sobre educação para o trânsito aplicados ao Ensino Médio, 

momento em que se encontram a maioria dos jovens envolvidos em acidentes de 

trânsito. Assim, no Ensino Médio ainda há pouco espaço para a abordagem do tema. 

No que concerne à Região do Recôncavo da Bahia, tomamos por base a cidade 

de Santo Antônio de Jesus-BA, tendo em vista o Retrato da Segurança Viária publicado 

no ano de 2014 pelo Portal de Estatísticas do Observatório Nacional de Segurança 

Viária (ONSV). Conforme este documento, considerando a taxa de óbitos por 100 mil 

habitantes, a cidade de Santo Antônio de Jesus-BA aparece como a segunda pior 

cidade no ranking das três piores cidades da Bahia em acidentes de trânsito com 

mortos, perdendo somente para a cidade de Itaberaba-BA. Considerando este 

contexto, políticas de educação para o trânsito devem ser constantemente 

patrocinadas, a fim de melhorar tais estatísticas. Nesse sentido, esse cenário justifica a 

relevância social da nossa pesquisa no Recôncavo da Bahia. 

Concordarmos com Brust (2013) quando diz que a articulação entre Física e 

Trânsito pode possibilitar a melhora, simultânea, (i) do ensino de Física e a (ii) 

prevenção a acidentes de trânsito. Para tal, consideramos importante que o professor 

perceba que a educação para o trânsito deve ser tratada no âmbito escolar “não somente 

através de exemplos, mas também por situações problema que possam ser contextualizados, isto 

é, que sejam percebidos pelos indivíduos como algo já presente em seu cotidiano” (VIZZOTTO; 

MACKEDANZ; MIRANDA, 2017, p. 156, grifo nosso).  

Consideramos que este trabalho é de grande relevância para a comunidade 

acadêmica, uma vez que pode contribuir para práticas de ensino de física mais 

dinâmicas e contextualizadas. Nesta perspectiva, Schettini (2016) desenvolveu uma 

pesquisa de intervenção que analisou os limites e possibilidades de uma sequência 

didática contextualizada a partir do trânsito para o ensino do conceito de Colisões no 

Ensino Médio. Para tal, foram utilizados como referenciais a Teoria da Aprendizagem 

Significativa de Ausubel, pressupostos da Educação Dialógica de Freire (1987) e alguns 
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aspectos relacionados à cidadania no trânsito.  Por meio da análise de dados coletados 

na intervenção, a pesquisadora concluiu que a sequência didática possibilitou a 

compreensão do conceito de Colisões e, portanto, tal fato melhorou a percepção dos 

sujeitos acerca dos conceitos físicos em problemas reais, dando condições para a 

aprendizagem significativa do conceito. Em concordância com Schettini (2016), 

construímos uma proposta didática visando a contextualização e a educação para o 

trânsito no Ensino Médio. Acreditamos que este trabalho contribui para a construção 

de uma sociedade mais justa e igualitária, em que os alunos construam valores e sejam 

prudentes no trânsito. 

Ainda, é importante esclarecer os motivos que nos levaram a desenvolver a 

presente pesquisa. Peço licença ao leitor, para me colocar na primeira pessoa. Entre o 

2º e 3º semestre da minha graduação em Licenciatura em Física, na Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia, no ano de 2012, decidi participar de projetos de 

extensão e docência, visando, de alguma forma, inserir-me na sala de aula. Então, 

participei voluntariamente do projeto de extensão intitulado “Astronomia do 

Recôncavo da Bahia”, onde permaneci até o ano de 2013 e, posteriormente, ingressei 

como bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), 

subprojeto de Física. Neste, construí um grande arcabouço teórico, antes de exercer o 

meu estágio de docência e permaneci até o ano de 2014. No ano de 2013, no 5° semestre 

do curso, comecei a cursar as disciplinas relacionadas ao ensino de Física. Uma dessas 

disciplinas foi o Estágio Supervisionado I, no qual uma colega e eu elaboramos uma 

sequência didática para o ensino de física em uma olaria, a partir de uma visita (aula 

de campo) que fizemos a olarias de Maragogipinho, distrito de Aratuípe/BA. A partir 

desse momento, começou a aflorar meu interesse em trabalhar com a contextualização 

de conceitos físicos. Em 2014, ingressei novamente como bolsista do PIBID em um 

Subprojeto de Física com ênfase na contextualização a partir do trânsito e na formação 

do aluno para a cidadania. A partir desse momento, surgiu em mim o interesse de 

discutir conceitos físicos articulados com o trânsito e a compreensão da relevância 

dessa temática.  No mesmo ano de 2014, deixei o PIBID e fui bolsista do PIBIC 

(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica), que tinha como uma das 

propostas a educação científica e a formação para a cidadania no trânsito. Também 
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ingressei, no mesmo ano, no Projeto de Extensão Universitária “Trânsito Cidadão no 

Recôncavo da Bahia”, que tinha como uma das finalidades realizar ações educativas, 

na comunidade do Recôncavo da Bahia, que visavam a formação para a cidadania no 

trânsito. Por meio dos projetos relatados norteei meu final de curso de graduação. Em 

um dos meus últimos Estágios Supervisionados, uma colega e eu elaboramos uma 

sequência didática que tinha como um dos objetivos o ensino do conceito de 

quantidade de movimento no Ensino Médio, a partir do problema da superlotação de 

ônibus escolares no Recôncavo da Bahia. A partir desta experiência, realizei a coleta 

de dados para meu trabalho de Conclusão de Curso, que teve como título “O ensino 

do conceito de Quantidade de Movimento no Ensino Médio e a formação para a 

cidadania no trânsito”.  

Na busca por materiais instrucionais mais profícuos, que possibilitassem a 

aprendizagem significativa dos alunos e pudessem vir a contribuir para a melhoria da 

cultura de desrespeito às leis de trânsito, surgiu a temática da pesquisa de Mestrado. 

Em síntese, este trabalho apresenta como justificativas os seguintes pontos: 

1. A necessidade de trabalhos científicos que investiguem possibilidades de relacionar a 

educação científica e a educação para o trânsito com vistas à formação para a cidadania 

no Ensino Médio, visto que a maioria dos trabalhos dão ênfase ao Ensino Fundamental; 

2. Necessidades de medidas educativas que possibilitem aos jovens prevenirem-se contra 

acidentes de trânsito;  

 

Assim, este trabalho apresenta o seguinte problema de pesquisa: 

 

Quais os limites e possibilidades de uma sequência didática, construída a partir dos 

pressupostos da Aprendizagem Significativa e do Design Thinking, com o objetivo de 

promover o ensino de física e a educação para o trânsito? 

 

Com isso, nosso trabalho delineia-se pelo seguinte Objetivo Geral:  
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Analisar os limites e possibilidades de uma sequência didática, construída a partir da 

Aprendizagem Significativa e do Design Thinking, com o objetivo de promover o ensino de 

física e a educação para o trânsito. 

 

Este trabalho segue um delineamento qualitativo. Segundo Bogdan e Biklen 

(1994, p. 11) a pesquisa qualitativa “enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada 

e o estudo das percepções pessoais”. Para responder à questão de pesquisa desenvolvemos 

uma intervenção pedagógica que envolveu 21 alunos, de uma Turma do 1º Ano do 

Ensino Médio do noturno, de uma Escola da Rede Pública Estadual, situada na cidade 

de Amargosa-BA (localizada a aproximadamente 270 km da Capital, Salvador/BA). 

Assim, como procedimento metodológico utilizamos a pesquisa do tipo Intervenção 

Pedagógica (DAMIANI et al., 2013). A intervenção ocorreu no 2º semestre de 2017 a 

partir de uma sequência didática de 24 aulas de 40 minutos cada uma.  

Para a análise de dados tomamos como referencial metodológico a Análise de 

Conteúdo (AC) proposta por Bardin (1977, p. 38). Segundo Bardin (1977) a AC consiste 

em “um conjunto de técnicas de análise de comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição dos conteúdos das mensagens”. Além disso, em alguns 

momentos utilizamos elementos propostos por Bogdan e Biklen (1994), que sugerem 

um sistema de codificação para análise de dados. 

O trabalho em questão, além da Introdução, contém mais cinco capítulos e as 

Considerações Finais: 1. Referencial Teórico; 2. Física e Trânsito: Um diálogo possível; 

3. Delineamento Metodológico; 4. A Sequência Didática; e 5. Análise dos Resultados. 

O Capítulo 1 subdivide-se em três partes, destinadas a abordar os principais 

referenciais que embasam a nossa pesquisa. Assim, no primeiro tópico são abordadas 

questões referentes a TAS. No segundo tópico, fazemos um breve panorama histórico 

sobre a cidadania, a importância da formação de cidadãos, a definição adotada para a 

mesma neste trabalho e o que dizem alguns Documentos Oficiais acerca da formação 

voltada para a cidadania. E, no terceiro tópico, apresentamos o DT, trazendo sua 

definição, sua importância nesta pesquisa e suas etapas. 
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O Capítulo 2 é destinado a discutir aspectos relacionados aos conteúdos de 

Física que fazem parte da nossa sequência e suas relações com o trânsito, bem como o 

que a legislação diz sobre determinadas situações de trânsito abordadas aqui. 

O Capítulo 3 é destinado a apresentação dos procedimentos metodológicos 

utilizados para a realização da pesquisa e compõem-se de: caracterização da pesquisa 

(tipo de pesquisa, estratégias de investigação etc.) e instrumentos de coleta de dados; 

local da aplicação da pesquisa e participantes; a aplicação e procedimentos de análise 

dos dados. 

O Capítulo 4, destina-se a apresentação da sequência didática, bem como a 

descrição da intervenção. O Capítulo 5, corresponde a apresentação e análise dos 

dados construídos ao longo da intervenção.  

Por fim, temos as Considerações Finais, em que é apresentada uma síntese da 

pesquisa, por meio de reflexões, interpretações e inferências acerca dos limites e 

possibilidades da sequência didática para o ensino de Física contextualizado com o 

trânsito e embasado nos pressupostos da Teoria ausubeliana e do DT. 
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CAPÍTULO 1 

 REFERENCIAL TEÓRICO  

O presente Capítulo aborda os referenciais que subsidiam o nosso trabalho 

desde o desenvolvimento do projeto de pesquisa até a análise de dados. O nosso 

referencial foi dividido da seguinte forma: (i) A Teoria da Aprendizagem Significativa 

de David P. Ausubel; (ii) Ensino de Ciências e Cidadania; (iii) Design Thinking. 

 

1.1 TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DE DAVID AUSUBEL 

 

A Teoria da Aprendizagem Significativa (TAS) foi desenvolvida, inicialmente, 

por David Ausubel na década de 1960. Sendo que, posteriormente, a Teoria passou a 

ser desenvolvida por Ausubel e colaboradores. O livro The Psychology of Meaningful 

Verbal Learning publicado em 1963 configurou-se como uma das primeiras tentativas 

de apresentar a Teoria. A TAS trata de aspectos relacionados ao ensino e aprendizagem 

no contexto escolar, em que a aprendizagem verbal predomina.  

A Teoria ausubeliana no Ensino de Ciências tem servido como relevante 

subsídio para pesquisas sobre aprendizagem. Isto fica evidente no trabalho de Jesus e 

Razera (2013), que traçam um perfil estatístico de bases cienciométricas sobre a TAS 

em periódicos da Área de Ensino de Ciências. 

A TAS trata-se de uma Teoria cognitivista, uma vez que se propõe a estudar o 

ato de cognição, ou seja, como se dá a formação de significados pelo indivíduo. De 

forma geral, o cognitivismo explica o que acontece “quando o ser o humano se situa, 

organizando o seu mundo, de forma a distinguir sistematicamente o igual do diferente” 

(MOREIRA; MASINI, 2006, p. 13). No âmbito da Psicologia, o cognitivismo debruça-

se sobre o encadeamento do processo de compreensão, transformação, 

armazenamento e uso das relações de significados envolvidos na cognição 

(MOREIRA; MASINI, 2006). Ausubel é considerado um dos representantes do 

cognitivismo, visto que se propõe a explicar teoricamente como o ser humano 

armazena, compreende e transforma conceitos (ou, proposição, ideia, informação). 

Conforme Moreira e Masini (2006, p. 13), a aprendizagem dentro da Teoria 
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ausubeliana pode ser definida como “um processo de armazenamento de informações e 

condensação em classes mais genéricas de conhecimentos, que são incorporados a uma estrutura 

no cérebro do indivíduo, de modo que esta possa ser manipulada e utilizada no futuro”. 

Sabendo que a TAS consiste em um dos caminhos capazes de responder 

questões relativas ao como o ser humano constrói o conhecimento, Ausubel enfatiza 

que um dos mais importantes processos de aprendizagem significativa se dá por 

recepção, pois a maioria das tarefas de aprendizagem4 em sala de aula são norteadas 

por este tipo de aprendizagem (AUSUBEL et al., 1980; AUSUBEL, 2003). A 

aprendizagem por recepção diz respeito “à situação em que o conteúdo total da tarefa de 

aprendizagem [...] se apresenta ao aprendiz, em vez de este a descobrir de forma independente” 

(AUSUBEL, 2003, p. 21). Ao aprendiz cabe, “somente”, incorporar o material de forma 

não arbitrária e substantiva à sua estrutura cognitiva (ibid.). A aprendizagem por 

recepção diferencia-se da aprendizagem por descoberta, pois na segunda, o aprendiz 

descobre os conteúdos e os reorganiza antes de incorporá-los à sua estrutura cognitiva 

(ibid., p. 48-9). 

 

1.1.1 Estrutura Cognitiva 

 

A estrutura cognitiva consiste em um agrupamento organizado de ideias e 

conteúdos de um certo indivíduo em uma área particular de conhecimento. Em linhas 

gerais, ela consiste no desenho de determinado conteúdo na “mente” do indivíduo.  A 

estrutura cognitiva, em sua conjuntura é hierarquicamente organizada e articulada, tal 

qual uma pirâmide, na qual conceitos mais específicos são incorporados de forma 

progressiva a ideias e proposições mais gerais e inclusivas (AUSUBEL, 2003; 

MOREIRA; MASINI, 2006; BOSS, 2009).  

Ausubel considera a estrutura cognitiva um dos condicionantes essencialmente 

importantes para a ocorrência da aprendizagem, pois propõe que o fator singular mais 

importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece 

(AUSUBEL et al., 1980). Assim, as particularidades de um conteúdo podem ser 

 
4 (i) Tarefa de aprendizagem: relações entre as novas ideias e aquilo que o aprendiz já sabe. (ii)  Material de 
aprendizagem: novas ideias a serem relacionadas. (AUSUBEL, 2003, p. 71). 
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apreendidas mais rapidamente e efetivamente quando relacionadas a conceitos e 

princípios mais gerais e estáveis já adquiridos pelo aprendiz.  

Podemos influenciar a estrutura cognitiva de modo a maximizar o processo de 

aprendizagem significativa e retenção. A estrutura cognitiva do aluno pode ser 

influenciada: (i) substantivamente, pela apresentação, ao aprendiz, de conceitos e 

princípios unificadores e inclusivos de uma dada informação; (ii) programaticamente, 

utilizando métodos adequados de apresentação do conteúdo numa dada sequência. 

(AUSUBEL et al., 1980; MOREIRA; MASINI, 2006). 

Há dois outros conceitos que são fundamentais na Teoria de Ausubel:  a não 

arbitrariedade e não literalidade, visto que são condições essenciais para que a 

aprendizagem seja caracterizada como significativa. 

 

1.1.2 A não arbitrariedade e não literalidade (substantividade) 

 

Uma das características da aprendizagem por recepção é a não arbitrariedade, 

que nos diz que não é com qualquer material que o novo conhecimento se relaciona na 

estrutura cognitiva, mas com um material que apresente um encadeamento coerente. 

A relação não-arbitrária estabelece que o conteúdo de aprendizagem seja incorporado 

pelo aluno de forma não-aleatória, isto é, deve existir na estrutura cognitiva do 

aprendiz conceitos relevantes com os quais o novo conteúdo possa interagir 

(AUSUBEL et al., 1980; AUSUBEL, 2003; BOSS, 2009). Um exemplo de um 

encadeamento coerente citado por Ausubel et al. (1980) é o caso da relação significativa 

dos dados sobre temperatura média mensal com os conceitos de clima, irradiação solar, 

posição orbital da Terra e outros. Neste caso há uma relação dos dados sobre 

temperatura média mensal a um conjunto mais amplo de ideias relevantes e lógicas. 

Outra característica da aprendizagem receptiva é a relação substantiva, ou não 

literal, que implica dizer que a aprendizagem significativa não depende do uso 

exclusivo de palavras particulares. Um mesmo conceito expresso em linguagem 

sinônima pode transmitir o mesmo significado ao aprendiz. (AUSUBEL, 2003; 

AUSUBEL et al., 1980; BOSS, 2009). Consideremos como exemplo as palavras dog, hund 

e chien, que significam cão para uma pessoa que tem um razoável domínio em Inglês, 
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Alemão e Francês. (AUSUBEL et al., 1980; AUSUBEL, 2003; BOSS, 2009).  A seguir, 

examinaremos de forma mais aprofundada os fundamentos da TAS. 

 

1.1.3 A Teoria da Aprendizagem Significativa 

 

O conceito central da Teoria ausubeliana é o da aprendizagem significativa. Esta 

diz respeito a assimilação de significados pelo sujeito (AUSUBEL, 2003; MOREIRA; 

MASINI, 2006). Para Ausubel, a aprendizagem significativa se dá mediante a relação 

do material de aprendizagem àquilo que o aprendiz já sabe (conhecimentos relevantes da 

estrutura cognitiva do aprendiz numa determinada área de conhecimento), de forma 

não arbitrária e não literal (AUSUBEL, 2003; AUSUBEL et al., 1980).  

Uma famosa frase de David Ausubel resume bem tal definição: “Se tivéssemos 

que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, diríamos: o fator 

singular mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já 

conhece. Descubra isto e ensino-o de acordo” (AUSUBEL et al., 1980). Destacamos, a 

seguir, a ideia do Professor M. A. Moreira (2006) que discute, minuciosamente, os 

aspectos da Teoria a partir deste trecho. 

“Aquilo que o aprendiz já conhece”, isto é, as ideias mais gerais e inclusivas pré-

existentes na estrutura cognitiva do aprendiz, necessárias para a aprendizagem do 

novo conteúdo, recebem o nome de subsunçor (do inglês subsumer) (MOREIRA; 

MASINI, 2006). É o subsunçor que dá significado ao novo material. Assim, temos que, 

a aprendizagem do conteúdo ocorre por meio da interação não arbitrária e não literal 

do material de aprendizagem com os subsunçores (AUSUBEL et al., 1980; AUSUBEL, 

2003). Vale ressaltar que o subsunçor não consiste numa visão simplória de um pré-

requisito, na qual apresenta-se uma ideia vaga de que qualquer conhecimento pode 

ser um subsunçor. Pelo contrário, este refere-se a conhecimentos específicos de 

determinada área, relevantes para aprendizagem de uma nova informação. Vale 

salientar que embora a estrutura cognitiva do aluno possa estar permeada de 

subsunçores, ele pode realizar relações “errôneas”, resultando em um obstáculo 

epistemológico (BACHELARD, 1971 apud MOREIRA, 2013). 
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“Descubra isto”, refere-se a conhecer adequadamente a estrutura cognitiva do 

aluno, isto é, como estão organizados os conceitos na mesma (MOREIRA, 2006). Para 

tal, deve-se realizar o mapeamento dos conhecimentos que os alunos já possuem, coisa 

que geralmente não é possível fazer com uso de testes convencionais que estimulam o 

conhecimento factual e a memorização (ibid.). O “ensine de acordo”, diz respeito ao 

planejamento e execução do ensino com vistas àquilo que o aluno já conhece. (ibid.). 

Assim, tanto por recepção ou por descoberta, a aquisição de significados depende, 

essencialmente, da existência de conhecimentos prévios relevantes. O subsunçor pode 

ser mais ou menos estável, diferenciado e elaborado em termos de significado, 

podendo ganhar uma maior estabilidade cognitiva ao interagir com novos 

conhecimentos específicos (ibid.). 

Diante disso, na construção da nossa sequência didática nos preocupamos em 

avaliar os conhecimentos prévios dos estudantes, tentando identificar os subsunçores 

e o nível de generalidade destes em suas estruturas cognitivas. Destacamos aqui, que 

mesmo existindo diversas publicações em periódicos e revistas científicas acerca dos 

conhecimentos prévios dos alunos sobre determinado conceito, estas podem não ser 

suficientes para subsidiar o planejamento didático do professor, uma vez que, cada 

turma tem sua particularidade e, portanto, deve ser avaliada quanto aos 

conhecimentos prévios. A seguir, listamos alguns conhecimentos necessários para 

aprendizagem dos conceitos físicos (Tabela 1) na nossa sequência didática. 

 

Tabela 1. Subsunçores necessários para os materiais de aprendizagem 

Conceitos Subsunçores Material de aprendizagem 

Espaço percorrido; Tempo; Trajetória; 

Equação de 1º grau; Grandezas vetoriais 
Velocidade 

Massa; Velocidade; Equação do 1º grau Quantidade de movimento 

Quantidade de movimento; Força; Tempo; 

Equação do 1º grau 
Impulso 

Movimento retilíneo uniforme; Força 1ª Lei de Newton 

Fonte: Autores 

 

1.1.3.1 Condições para a ocorrência de aprendizagem significativa 

 



35 
 

 
  

Duas condições devem ser consideradas para a ocorrência da aprendizagem 

significativa: (i) disposição do aluno para aprender significativamente, que implica na 

disposição do aluno para relacionar de forma não arbitrária e não literal o material de 

aprendizagem à sua estrutura cognitiva; (ii) apresentação ao aluno de um material 

potencialmente significativo, isto é, um material que seja incorporável à estrutura de 

conhecimento do aluno por meio de uma relação não arbitrária e não-literal 

(AUSUBEL et al., 1980).  

É importante salientar que, aqui, a disposição para aprender não está 

relacionada apenas à motivação para o aprendizado, ou seja, gostar ou não do 

conteúdo, como vem sendo muito difundido no âmbito educacional (MOREIRA, 

2011a), mas sim a ação cognitiva realizada pelo sujeito no processo de aprendizagem 

uma vez que um material pode ser apreendido pelo método de decorar, caso a 

disposição para aprender do aluno não seja para a aprendizagem significativa 

(AUSUBEL et al., 1980). De acordo com Flores e Moreira (2016), a disposição para 

aprender é um dos pressupostos de Ausubel ainda pouco entendidos, tendo em vista 

as superficialidades interpretativas do conceito em publicações relacionadas ao 

processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, na construção da nossa sequência 

didática nos preocupamos com a proposição de situações que promovessem a 

motivação, uma vez que compreendemos que a partir disto é possível despertar a 

predisposição cognitiva dos alunos para a aprendizagem significativa, de tal sorte que 

o aluno possa, então, se propor a relacionar de forma não arbitrária e não literal o 

material de aprendizagem à ideias especificamente relevantes da sua estrutura 

cognitiva.  

Cabe ressaltar que as condições para a ocorrência da aprendizagem significativa 

estão interligadas e devem ocorrer simultaneamente. Pois, mesmo que tenhamos um 

material de aprendizagem potencialmente significativo, se a intenção do estudante for 

memorizá-lo de forma arbitrária e literal, tanto o processo de aprendizagem como o 

seu resultado serão automáticos (AUSUBEL et al., 1980; BOSS, 2009).  

A variável material potencialmente significativo se divide em outras duas 

condições: (i) natureza do assunto a ser aprendido; (ii) natureza da estrutura cognitiva de cada 

aluno (AUSUBEL et al., 1980; AUSUBEL, 2003). 
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A natureza do assunto deve ser suficientemente não arbitrária e não aleatória, 

a fim de permitir uma relação não arbitrária e não literal com conceitos relevantes 

passíveis de se compreender dentro do domínio da inteligência humana (AUSUBEL 

et al., 1980; AUSUBEL, 2003).  

O segundo fator que determina se um material é potencialmente significativo é 

a natureza da estrutura cognitiva de cada aluno. Pois, para que a aprendizagem 

significativa ocorra não é suficiente que o material de aprendizagem seja apenas 

relacionável a informações especificamente relevantes que podem estar presentes em 

uma dada estrutura cognitiva, é também necessário que estas informações 

especificamente relevantes (i.e., os subsunçores) estejam presentes na estrutura 

cognitiva do nosso aluno. Dessa forma, um mesmo material pode ser potencialmente 

significativo ou não, a depender do aluno. (AUSUBEL et al., 1980; AUSUBEL, 2003).  

Quando falamos de material de aprendizagem é importante deixar claro que 

estamos falando de um material com potencial para ser significativo, uma vez que é o ser 

humano, com suas particularidades (i.e. idade, ocupação, condições socioculturais 

etc.), que dá significado ao material (AUSUBEL et al., 1980; AUSUBEL, 2003). Assim, 

lidamos sempre com materiais potencialmente significativos, visto que, se o material já 

for significativo a priori, a finalidade da aprendizagem significativa (aquisição de 

novos significados), estará satisfeita, antes mesmo de ocorrer qualquer forma de 

aprendizagem (AUSUBEL et al., 1980; AUSUBEL, 2003; BOSS, 2009). 

Em geral, nas tarefas de aprendizagem potencialmente significativas, as partes 

componentes (palavras do material) já são significativas para o aprendiz, entretanto, 

quando se trata de analisar a tarefa como um todo esta é apenas potencialmente 

significativa (AUSUBEL et al., 1980; AUSUBEL, 2003). Por exemplo, na aprendizagem 

de um novo teorema geométrico o aprendiz já possui o significado de suas partes 

componentes (conjunto de axiomas), todavia a tarefa de aprendizagem como um todo 

(compreensão do teorema) ainda não é dominada, de tal modo que o material teorema 

geométrico não possui significado para o aluno (AUSUBEL, 2003). 

A Teoria estabelece três tipos de aprendizagem significativa, sobre os quais 

discorremos a seguir. 
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1.1.3.2 Tipos de Aprendizagem Significativa 

 

A aprendizagem significativa por recepção pode ser: (i) representacional; (ii) 

conceitual; (iii) proposicional. A primeira, a aprendizagem representacional é a mais 

básica, entretanto, esta condiciona os outros tipos de aprendizagem citados. Este tipo 

de aprendizagem diz respeito aos significados de símbolos particulares (em geral 

palavras) ou o que eles representam e ocorre quando é estabelecida uma relação de 

equivalência de significado entre os símbolos arbitrários e seus referentes. (AUSUBEL 

et al., 1980; AUSUBEL, 2003). Por exemplo, quando uma criança nomeia o gato de sua 

casa. Para ela, a palavra gato significa apenas o gato da sua residência, pois ainda não 

tem o conceito de gato, mas, uma representação. O mesmo vale para um adulto frente 

a eventos novos em que as características e regularidades ainda são desconhecidas 

(MOREIRA, 2011a). 

A aprendizagem conceitual refere-se aos conceitos (ideias unitárias genéricas ou 

categóricas) que possuem atributos criteriais designados por algum signo ou símbolo. 

(AUSUBEL et al. 1980; AUSUBEL, 2003).  Esta pode ser entendida como a 

aprendizagem representacional em um nível mais alto, uma vez que os conceitos, 

assim como os objetos e eventos, representam-se por meio de palavras ou nomes 

(AUSUBEL, 2003). Retomando ao exemplo do gato dado anteriormente, um exemplo 

desse tipo de aprendizagem é quando a criança consegue identificar outros gatos que 

tem na sua rua (e não só o da sua casa), tendo em vista seus atributos criteriais, bem 

como consegue diferenciar o gato de um cão ou de outro tipo de animal. 

O terceiro tipo de aprendizagem refere-se a aprendizagem proposicional, que 

consiste em um conjunto de ideias expressas em formas de sentenças. Entretanto, é 

importante ressaltar que o conjunto de ideias referidas não representam a combinação 

de palavras individuais, isto é, a soma de significados individuais das palavras. 

(AUSUBEL et al., 1980; AUSUBEL, 2003). Estas, vão mais além, preocupando-se com 

o aprendizado dos significados das ideias expressas numa proposição verbal. Todavia, 

para apreender os significados das proposições verbais faz-se necessário conhecer os 

significados das palavras componentes. Desse modo, a aprendizagem 
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representacional e a conceitual constituem-se pré-requisitos para a ocorrência de 

aprendizagens proposicionais. 

Retomando o exemplo do gato, utilizando a proposição “o gato é um mamífero”, 

temos que tal proposição só será apreendida significativamente depois de apreendidos 

os conceitos de gato e mamífero, que relacionados constituem a proposição. 

Apesar dos tipos de aprendizagem conceitual e proposicional tratarem da 

formação de conceitos, estas diferem entre sim. Pois, na aprendizagem conceitual os 

atributos criteriais de um novo conceito se relacionam com as ideias relevantes da 

estrutura cognitiva do aprendiz formando um novo significado abrangente, mas 

unitário. (AUSUBEL et al., 1980; AUSUBEL, 2003). Já no segundo caso, na 

aprendizagem proposicional, uma nova proposição (formada de ideias compostas) 

interage com a estrutura cognitiva de forma a originar um novo significado composto. 

(AUSUBEL et al., 1980; AUSUBEL, 2003).  

Além dos tipos de aprendizagem, a Teoria ausubeliana propõe formas em que a 

aprendizagem pode ocorrer: subordinação; superordenação; ou combinação. 

Discorreremos brevemente sobres elas a seguir.  

 

1.1.3.3 Formas de aprendizagem significativa 

 

A TAS estabelece três formas de aprendizagem, por meio das quais o novo 

conteúdo pode relacionar-se à estrutura cognitiva do aluno: i) aprendizagem 

subordinada; ii) aprendizagem superordenada; e iii) aprendizagem combinatória.  

 

(i) Aprendizagem subordinada ou subordinativa 

 

Tanto na aprendizagem conceitual como na proposicional, geralmente, os 

novos conceitos são subsumidos e incluídos em ideias mais amplas e gerais da 

estrutura cognitiva, visto que, esta estrutura de conhecimento tende a ser organizada 

hierarquicamente em relação ao nível de abstração e generalidade dos conceitos 

(AUSUBEL et al., 1980; AUSUBEL, 2003; BOSS, 2009). Este processo de relacionamento 

de novos conceitos com os subordinantes relevantes, estabelecidos anteriormente na 
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estrutura cognitiva, denomina-se aprendizagem subordinativa, subordinada ou por 

subsunção (AUSUBEL, 2003). A aprendizagem subordinada pode ser classificada em 

dois tipos: derivativa e correlativa. 

A subsunção derivativa ocorre quando o material aprendido é um exemplo 

específico de ideias pré-estabelecidas na estrutura cognitiva do aprendiz, ou, somente 

ilustra uma proposição mais geral anteriormente apreendida. (AUSUBEL et al., 1980; 

AUSUBEL, 2003; BOSS, 2009; MOREIRA; MASINI, 2006). A subsunção correlativa se dá 

quando o novo conhecimento aprendido é uma extensão, elaboração, modificação ou 

qualificação de ideias previamente estabelecidas e internalizadas por interação a 

subsunçores mais inclusivos da estrutura de conhecimento do aluno. Porém, com 

sentido não implícito e, assim, não sendo possível representá-los em função dos 

subsunçores. (AUSUBEL et al., 1980; AUSUBEL, 2003; MOREIRA; MASINI, 2006). Este 

processo é mais comum do que o da subsunção derivativa. 

 

(ii) Aprendizagem superordenada ou subordinante 

 

Suponhamos que o aluno não tenha o conceito de campo. Porém, fosse 

aprendendo o que é um campo de temperatura, um campo de pressão, um campo de 

energia etc. Então, ele pode, a partir dessas ideias mais específicas, aprender o conceito 

de campo (de forma genérica). Este tipo de aprendizagem, segundo Ausubel, 

configura-se como aprendizagem superordenada ou subordinante, a qual ocorre quando 

um conceito ou proposição, mais geral e inclusivo que ideias relevantes pré-

estabelecidas na estrutura cognitiva, é adquirido a partir das ideias mais específicas. 

(AUSUBEL et al., 1980; AUSUBEL, 2003; BOSS, 2009; MOREIRA; MASINI, 2006). 

  É importante destacar que aprendizagem superordenada é mais comum na 

aprendizagem conceitual do que na proposicional. (AUSUBEL et al., 1980; AUSUBEL, 

2003; BOSS, 2009). 

 

(iii) Aprendizagem combinatória 
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A aprendizagem significativa também pode ocorrer por meio da aprendizagem 

combinatória. Esta ocorre quando a aprendizagem significativa de proposições e 

conceitos não se origina nem de uma relação subordinativa e nem superordenada. 

(AUSUBEL et al., 1980; AUSUBEL, 2003; BOSS, 2009). Neste caso, o significado é 

adquirido por meio da interação de um conjunto de conhecimentos, em mesmo nível 

de inclusividade e generalidade, que o sujeito já tem em determinada área de estudo. 

(AUSUBEL et al., 1980; AUSUBEL, 2003). 

Até o momento discutimos acerca da natureza do significado e dos tipos e formas 

que a dinamicidade da aprendizagem significativa compreende. No tópico a seguir 

discutiremos mais detalhadamente como ocorre a aquisição, organização e retenção 

do conhecimento na estrutura cognitiva. 

 

1.1.3.4 Assimilação e Assimilação obliteradora 

 

Para explicar e interpretar pormenorizadamente como ocorrem os processos de 

assimilação e assimilação obliteradora, faz necessário conhecer o princípio da assimilação 

ou teoria da assimilação ausubeliana. Conforme Ausubel e colaboradores (1980), a 

assimilação descrita na TAS diferencia-se daquela proposta por Piaget. 

Temos a seguinte esquematização para o processo de assimilação na TAS: 

 

 

Figura 1. Esquematização do processo de assimilação proposto por Ausubel. 
Fonte: Moreira (2009, p. 18) 

 

Desse modo, a interação entre o material de aprendizagem e o conceito 

subsunçor existente na estrutura cognitiva consiste no processo de assimilação 

(MOREIRA, 2006). Mais especificamente, a assimilação se dá quando um novo 

conceito ou proposição a, potencialmente significativo, é assimilado por uma ideia 
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relevante mais geral e inclusiva A, pré-existente na estrutura cognitiva. (AUSUBEL, 

2003; MOREIRA; MASINI, 2006).  É importante destacar que a nova ideia a e o conceito 

subsunçor A, interagem entre si e se modificam, resultando em um composto 

interativo de ideias (A’a’). (AUSUBEL et al., 1980; AUSUBEL, 2003).  

Por exemplo, um aluno aprende o conceito de força nuclear a partir da interação 

cognitiva com um conceito de força, mais geral e pré-estabelecido em sua estrutura 

cognitiva. Todavia, levando em conta que a força nuclear é uma força de curto alcance, 

temos que o aluno não adquirirá somente o significado de força nuclear, mas também 

o conceito geral de força modificado, uma vez que o seu conceito de força incluirá, a 

partir de agora, as forças de curto alcance. (MOREIRA, 2006; MOREIRA; MASINI, 

2006). 

Vale ressaltar que a assimilação não é algo que se acaba após a ocorrência de 

aprendizagem significativa, uma vez que a nova ideia composta pode sofrer diversas 

alterações no decorrer do tempo (característicos de intervalos de retenção e de 

esquecimento) (AUSUBEL, 2003). 

Considera-se que assimilação pode influenciar a fase de retenção de 

conhecimento. Justifica-se tal premissa pelo fato das novas informações recém-

assimiladas a’ permanecerem dissociáveis de suas ideias-âncoras A’, sendo 

reproduzidas como entidades individuais, conforme aponta Ausubel (2003): 

 

[...]o processo de assimilação ou ancoragem também possui, provavelmente 
um efeito geralmente facilitador na retenção. Para explicar a forma como os 
significados acabados de assimilar permanecem, de fato, disponíveis durante 
parte ou todo período de retenção, é necessário partir-se do princípio de que, 
durante um período de tempo variável, são dissociáveis das respectivas ideias 
ancoradas e logo, são reproduzíveis como entidades individualmente 
identificáveis. O significado acabado de apreender e assimilar a' pode 
inicialmente, dissociar-se das relações com as ideias ancoradas A’; por outras 
palavras, o produto interacional A’a’ pode dissociar-se em A’ e a’. 
(AUSUBEL, 2003, p. 108, grifo nosso). 

 

A fase de retenção de acordo com Moreira (2006) pode ser representada da 

seguinte forma:  

 

Figura 2. Fase do processo de retenção.  
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Fonte: Moreira (2009, p. 19). 

 

Desse modo, quando um novo conhecimento interage com um conhecimento 

prévio adequado, o novo conhecimento adquire significado para o aprendiz, ficando 

claro e estável, podendo servir de base para a aprendizagem de outros novos 

conhecimentos. Ao longo de um dado período de tempo variável, a qual se dá a fase 

de retenção, o novo conhecimento pode reproduzir-se utilizando suas características 

individuais, independente do subsunçor que lhe deu significado.  

É importante destacar que a força de dissociabilidade pode chegar a um ponto 

crítico, abaixo do limiar de disponibilidade5.  Quando a força de dissociabilidade chega 

a este ponto, ocorre o esquecimento gradual das ideias apreendidas de forma 

significativa (AUSUBEL et al., 1980; AUSUBEL, 2003). Este esquecimento é 

denominado de assimilação obliteradora (ou obliterante), na qual ocorre perda dos 

detalhes mais específicos das informações.  Logo, não há um esquecimento total do 

conhecimento, visto que, há uma tendência do material apreendido de deixar resíduos 

das ideias na estrutura cognitiva.  Dessa forma, mesmo dissociado, o novo 

conhecimento fica retido no subsunçor modificado, possibilitando assim uma 

reaprendizagem mais fácil e rápida dependendo das situações limiares prevalecentes 

(AUSUBEL, 2003). Dessa forma, a obliteração aperfeiçoa o conhecimento, uma vez que 

melhora a retenção do mesmo. 

  De forma esquemática, todo o processo de assimilação, incluindo a assimilação 

obliteradora pode ser representando da seguinte maneira: 

 

 
5 “valor crítico que a força de dissociabilidade dos materiais de aprendizagem assimilados deve exceder 
para que tais materiais possam ser reproduzidos posteriormente” (BOSS, 2009, p. 98). 
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Figura 3. Assimilação e Assimilação obliteradora.   
Fonte: Moreira (2009, p. 21) 

 

Retomando as formas de influenciar a estrutura cognitiva explicitadas no 

Tópico 1.1.2, temos que, estas podem se dar substantivamente e programaticamente. 

Focaremos no caso em que é possível maximizar programaticamente, ou seja, 

utilizando métodos programáticos para manipular a estrutura cognitiva. 

 

1.1.3.5 Princípios programáticos para a apresentação do material de 

aprendizagem 

 

A organização programática refere-se à apresentação e organização do conteúdo. 

Vários são os princípios que podem subsidiar tal programação. Tais princípios são 

norteados por variáveis como, a disponibilidade, clareza e estabilidade de ideias 

âncoras relevantes e a discriminabilidade do material de aprendizagem (AUSUBEL et 

al., 1980). De forma geral, os princípios programáticos podem ser resumidos em: 

diferenciação progressiva; reconciliação integrativa (ou integradora); organização sequencial; 

e a consolidação. Trataremos de cada um deles detalhadamente. 

Levando em conta o princípio da diferenciação progressiva para programar o 

conteúdo, temos que as ideias mais gerais e inclusivas da matéria são apresentadas 

inicialmente, para, em seguida, serem progressivamente diferenciadas considerando 

seus detalhes e especificidades. (AUSUBEL et al., 1980; AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 

2011a; MOREIRA; MASINI, 2006). Isto justifica-se por dois pressupostos: (i) há mais 

facilidade para o sujeito aprender aspectos diferenciados de uma ideia mais inclusiva, 

estabelecida previamente, do que formular a ideia mais inclusiva a partir das partes 
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diferenciadas previamente apreendidas; (ii) a organização do conteúdo específico de 

determinada disciplina feita pelo aprendiz na sua estrutura cognitiva se dá de forma 

hierárquica, tal como uma pirâmide, em que as ideias mais inclusivas ocupam o ponto 

mais alto da estrutura, se relacionando de forma substantiva e não arbitrária a 

proposições e conceitos menos inclusivos e  mais diferenciados. (AUSUBEL et al., 1980; 

AUSUBEL, 2003; BOSS, 2009) 

Além da diferenciação progressiva, deve-se ter como aspecto norteador o 

princípio da reconciliação integrativa (integradora), de modo a explorar as relações 

existentes entre proposições e conceitos, a fim de reconciliar inconsistências e evitar o 

surgimento de ambiguidades e confusões, as quais impedem de distinguir 

explicitamente as novas ideias a serem apreendidas daquelas conhecidas e bem 

estabelecidas. (AUSUBEL, 2003; MACHADO, 2006; MOREIRA; MASINI, 2006). 

O processo de reconciliação ocorre, geralmente, por meio da aprendizagem 

superordenada ou combinatória. Um dos exemplos da reconciliação integrativa na 

nossa sequência didática é entre o conceito de massa e peso, promovida após uma aula 

expositiva e dialogada que explicitou as diferenças e semelhanças entre ambos os 

conceitos físicos. 

O terceiro princípio trata-se da organização sequencial, que, segundo Ausubel, 

corresponde a mais uma forma de maximizar a disponibilidade de subsunçores na 

estrutura de conhecimento do estudante, observando os princípios da diferenciação 

progressiva e reconciliação integrativa, visto que, tira proveito das dependências 

sequenciais naturais existentes em uma disciplina e do pressuposto de que para se 

compreender um tópico deve-se entender um outro anteriormente (AUSUBEL et al., 

1980; AUSUBEL, 2003; MACHADO, 2006; MOREIRA, 2006).  Priorizamos, em nosso 

trabalho, a dependência natural dos conteúdos. Por exemplo, no estudo dirigido 

proposto para o estudo de conceitos físicos, nos norteamos por uma sequência de 

conteúdos interligados, de tal sorte que, para responder a última questão o aluno teria 

que ter conhecimento da primeira.  

Sigamos para o último princípio programático, a consolidação, que presume que 

o tópico precedente seja aprendido de forma clara, estável e organizada. (AUSUBEL et 

al., 1980; AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2006). Desse modo, Ausubel defende que a 
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insistência na consolidação do que se estuda, previamente à introdução de ideias 

novas, proporciona uma continuidade precisa do material de ensino, bem como êxito 

na aprendizagem sequencialmente organizada (AUSUBEL et al., 1980; AUSUBEL, 

2003; MOREIRA, 2006). Assim, a nova informação não deve ser introduzida até que o 

material precedente seja compreendido pelo aluno. Desse modo, trazendo a 

consolidação para o nosso trabalho, tentamos fazer uso de recursos que 

possibilitassem clarificar, fortalecer e, por vezes, ajustar/corrigir as ideias na estrutura 

cognitiva do aprendiz. Um exemplo de consolidação foi a aula expositiva dialogada 

posterior à apresentação das miniaulas de Física feitas pelos alunos, pois, nela, 

tínhamos como finalidade clarificar e fortalecer as ideias na estrutura cognitiva dos 

alunos, para, a partir de então, prosseguir para a próxima etapa. 

Destacamos no decorrer do tópico diversas variáveis que podem influenciar 

positivamente a ocorrência da aprendizagem significativa. Além das variáveis 

apresentadas, podemos falar em estratégias e instrumentos didáticos facilitadores de 

aprendizagem significativa, como o uso de organizadores prévios (MOREIRA, 2011a).  

 

1.1.3.6 Organizadores prévios 

 

Uma das condições enfatizadas por Ausubel para a ocorrência da 

aprendizagem significativa é a presença de subsunçores na estrutura cognitiva do 

aluno. Entretanto, o que fazer quando não existem conhecimentos específicos 

relevantes na estrutura cognitiva do aprendiz? Ausubel propõe o uso de organizadores 

prévios, também denominados de organizadores avançados, que consistem em materiais 

introdutórios (e.g., um texto, uma pergunta, um filme, uma simulação etc.) 

apresentados antes do material de aprendizagem em si em um nível mais alto de 

abstração, generalidade e inclusividade (AUSUBEL et al., 1980; AUSUBEL, 2003; 

MOREIRA, 2008a).  

A função do organizador é servir como ponte cognitiva entre aquilo que o 

aprendiz já sabe e o que deve saber, isto é, este tem a finalidade de explicitar as relações 

existentes entre os novos conhecimentos e os conhecimentos que o aluno já tem, mas 
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não percebe que são relacionáveis aos novos. (AUSUBEL et al., 1980; AUSUBEL, 2003; 

MOREIRA, 2008a).  

É muito complexo afirmar se um material é ou não um organizador prévio. Um 

organizador prévio pode se apresentar de duas formas: como um organizador expositivo, 

e como um organizador comparativo. O organizador expositivo se mostra necessário 

quando o material de aprendizagem é relativamente desconhecido para o aluno, isto 

é, o aluno não apresenta conhecimentos relevantes adequados para a aprendizagem 

do novo conhecimento. (AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2008a).  O organizador 

comparativo é utilizado quando os alunos possuem ideias que podem ancorar novos 

conceitos, porém em outras áreas do conhecimento (MOREIRA, 2008a). Assim, utiliza-

se o organizador comparativo a fim de aumentar a discriminação entre as ideias novas 

e as existentes (AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2008a). Por exemplo, com o objetivo de 

trabalhar um texto sobre budismo Ausubel e Fitzgerald (1961 apud MOREIRA, 2008a) 

levaram em consideração que os alunos já tinham algum conhecimento sobre o 

cristianismo, e utilizaram um organizador comparativo com a finalidade de explicitar 

as diferenças e semelhanças sobre o budismo e o cristianismo. 

 É válido salientar a distinção entre organizadores e pseudo-organizadores 

prévios, uma vez que, os materiais introdutórios construídos com a finalidade de 

facilitar a aprendizagem de vários tópicos (capítulos de livro, por exemplo) são 

pseudo-organizadores prévios, pois, conforme define Ausubel, organizadores prévios 

destinam-se a facilitar a aprendizagem de tópicos específicos (MOREIRA, 2008a). A 

utilização de organizadores prévios permite a construção/clarificação de subsunçores 

na estrutura cognitiva dos alunos, uma vez que se não houver subsunçores nesta 

estrutura poderá ocorrer a aprendizagem mecânica. No próximo tópico trataremos da 

aprendizagem mecânica. 

1.1.4 Aprendizagem Significativa versus Aprendizagem Mecânica 

 

A aprendizagem significativa, em sua conjuntura, contraria a aprendizagem 

mecânica ou automática, uma vez que na aprendizagem mecânica as novas informações 

são relacionadas de forma arbitrária e literal à estrutura cognitiva, consistindo na 

aprendizagem memorística do conteúdo, que, a princípio, pode-se dizer que só serve 
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para passar nas avaliações e é totalmente esquecida logo depois (MOREIRA, 2011a,).  

Vale ressaltar que a aprendizagem mecânica não representa um vácuo cognitivo, uma 

vez que a nova informação pode sim relacionar-se à estrutura cognitiva (AUSUBEL, 

2003). Entretanto, nesse caso, não há conexão entre a nova informação e a 

anteriormente armazenada, pois, o novo conhecimento fica arbitrariamente 

distribuído na estrutura cognitiva sem realizar quaisquer relações com os subsunçores 

específicos (MOREIRA; MASINI, 2011). 

A possibilidade arbitrária e literal de relacionar tarefas de aprendizagem 

implica em algumas consequências, dentre as quais: (i) apenas é possível internalizar 

tarefas de aprendizagem simples e, estas, somente conseguem ficar retidas por curtos 

períodos; (ii) as tarefas de aprendizagem por memorização tornam-se muito 

vulneráveis à interferência de materiais similares. (AUSUBEL, 2003).  Deste modo, são 

as relações distintas feitas com a estrutura cognitiva (arbitrária e literal; não arbitrária 

e não literal) que justifica a principal diferença existente entre a aprendizagem 

significativa e aprendizagem mecânica (ibid.). Um exemplo desse tipo de 

aprendizagem é a memorização de fórmulas, ou sílabas sem sentido, a qual o aluno 

não faz nenhuma associação com a matéria. 

Independentemente do potencial significativo de uma determinada proposição, 

se a intenção do aprendiz for decorar o conteúdo de maneira arbitrária e literal tanto 

o processo de aprendizagem como o seu resultado será essencialmente memorístico e 

sem significado (AUSUBEL, 2003). Dessa forma, o aprendiz precisa ter mecanismos 

para processar a aprendizagem significativa, para que esta ocorra efetivamente e não 

conduza a caminhos de memorização. Os mecanismos de aprendizagem significativa 

se traduzem em dois tópicos: (i) a necessidade de uma ideia relevante, na estrutura 

cognitiva, para a nova informação se relacionar de forma não-arbitrária e não-literal; 

(ii) reconhecimento da relevância de um determinado subsunçor em detrimento de 

outro para a aprendizagem do novo conteúdo. É importante salientar que embora a 

aprendizagem mecânica se oponha a aprendizagem significativa, elas não são 

dicotômicas: ambas estão em um mesmo continuum (contínuo), uma vez que ninguém 

começa a organizar o seu conhecimento a partir de uma perspectiva já consolidada. 
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Logo, a aprendizagem mecânica também possui sua devida importância no processo 

de aprendizagem. (MOREIRA, 2011a; MOREIRA; MASINI, 2006; AUSUBEL, 2003). 

 

1.1.5 Avaliação da aprendizagem significativa 

 

A avaliação da aprendizagem significativa é complexa, dado que a 

compreensão de conteúdos pelo aluno requer a existência de significados claros, 

precisos, diferenciados e transferíveis (AUSUBEL, 2003), bem como requer meios de o 

professor poder aferir isto. 

Não se pode inferir se o aluno tem indícios de aprendizagem de determinado 

conhecimento mediante testes convencionais que solicitem que o estudante indique 

definições prontas de um conceito ou proposição, uma vez que podem levar a 

respostas simplistas e mecanizadas, pois aprender não é repetir. Para aprender, o 

aluno deve ouvir e perceber para formar o seu próprio conhecimento. 

 Isto contraria, nos arriscamos dizer, o que acontece na maioria das escolas, em 

que predomina uma avaliação essencialmente pragmática, na qual utiliza-se de provas 

escritas, baseadas numa filosofia do “sabe ou não sabe”, do “certo ou errado”, no “sim ou 

não”, na qual as ações dos alunos são pré-determinadas (MOREIRA, 2011a). 

 Para tanto, Ausubel enfatiza o uso de questões e problemas novos e não 

familiares, que exijam uma transformação elevada dos conhecimentos existentes. 

Assim, testes de compreensão devem ser apresentados aos alunos em linguagem, 

contextos e situações diferentes do material de aprendizagem inicial. Desta maneira, a 

resolução de problemas consiste numa das formas de aferir se os estudantes 

compreenderam, realmente, ou não o conteúdo (MOREIRA, 2011a). Entretanto, 

Ausubel   deixa claro que é preciso ter atenção para não cair em uma “armadilha”, 

tendo em vista que a não capacidade de resolver problemas não implica, 

necessariamente, que o conteúdo foi memorizado (MOREIRA, 2011a). 

Moreira (2011) argumenta que a proposta de situações novas aos alunos não é 

uma das melhores decisões para o processo avaliativo, pois não é adequado propor 

questões novas no momento da avaliação caso os alunos não estejam acostumados à 

resolução de problemas não-familiares. Concordamos com o autor, pois, entendemos 
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que resolver problemas novos com condições de contorno muito diferentes daqueles 

vistos anteriormente exige capacidade de generalização aguçada, que o discente pode 

não ter desenvolvido ainda. Moreira (2011) propõe, então, que situações novas devem 

ser propostas ao longo do processo instrucional, de forma progressiva e recursiva, uma 

vez que, a aprendizagem significativa deve possibilitar ao aluno refazer mais de uma 

vez as atividades de aprendizagem, de modo que o mesmo possa externalizar, explicar 

e justificar os significados que está incorporando.  

 Nesse sentido, é imprescindível investigar as evidências de aprendizagem 

significativa ao longo do processo, ao invés de verificar somente o resultado final. 

Deste modo, ao longo de toda a nossa intervenção fizemos uso de diferentes atividades 

e instrumentos na busca de avaliar os alunos de forma contínua e processual.  Em 

linhas gerais, o processo de avaliação em nossa sequência didática pode ser dividido 

da seguinte forma: avaliação dos conhecimentos prévios, avaliação do desempenho 

dos alunos ao longo do processo e avaliação dos conhecimentos dos alunos após o 

processo. A recursividade também fez parte de nossa avaliação, uma vez que, ao longo 

do processo algumas questões e atividades foram trabalhadas e respondidas diversas 

vezes.  

De forma a sintetizar os conceitos presentes na Teoria de Ausubel, 

apresentamos na figura 4 um mapa conceitual da aprendizagem significativa. 

Discorreremos sobre os aspectos relacionados à cidadania no próximo tópico.  
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Mapa Conceitual da Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel

Figura 4. Um mapa conceitual da Teoria da Aprendizagem Significativa.  
Fonte: Moreira (2013, p. 7) 
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1.2 ENSINO DE CIÊNCIAS E A CIDADANIA 

Nas últimas décadas, a finalidade da educação cientifica sofreu diversas 

modificações. Os objetivos do ensino de Ciências na educação básica têm sido cada vez 

mais problematizados e a ênfase de uma formação voltada a de cientistas vem sendo 

fortemente questionada (VILANOVA, 2013). Nesse contexto, a cidadania assume um 

papel importante no ensino de Ciências, sendo esta mencionada em diversos 

documentos oficiais, como é caso da LDB (ibid.) e dos PCNEM em que as palavras “ 

cidadania” e “ cidadão” se repetem várias vezes, como forma de explicitar um dos 

principais objetivos da educação básica. Todavia, a que definição de cidadão tais 

documentos se referem?  E a que definição de cidadania?   

Conforme Toti, Pierson e Silva (2009, p. 2) a “ideia de cidadania (e suas derivações) 

ainda está pouco esclarecida na literatura científica da área de Ensino de Ciências”. Sabemos 

que o conceito de cidadania é muito utilizado, até fora do contexto a que a mesma se 

destina.  Constantemente o vemos nos variados meios de comunicações, nos discursos 

políticos, movimentos sociais etc., seja para justificar ou dar ênfase a algo. Nessa 

perspectiva, o conceito de cidadania acaba por ser banalizado, se transformando em 

um slogan que fundamenta as ações de um sujeito e que geralmente é utilizado em 

dimensão restrita, se comparado a amplitude que tem (PINSKY, 2008; TOTI; 

PIERSON; SILVA, 2009). No geral, nas últimas décadas há um forte apelo a ideia da 

cidadania, como reitera Moniz dos Santos (2004): 

 
Há múltiplas concepções de cidadania e de conceitos afins. Tais conceitos, não 
sendo novos, são conceitos em construção, plurais, polissémicos e 
problemáticos. Os termos que os designam são usados por todos pensando 
coisas diferentes. Os significados que lhes são atribuídos traduzem acordos e 
desacordos políticos e sociais, interpretações mais restritas ou mais alargadas 
e variam com as características que “fazem” um cidadão. Estas, sendo 
diversas, acentuam a pluralidade de significados atribuídos à cidadania. 
Assim, importa não aderir ingenuamente à ideia de cidadania. A capacitação 
para um debate sobre o que é ou deve ser cidadania envolve uma análise 
diacrónica e sincrónica do conceito. (MONIZ DOS SANTOS, 2004, p. 79) 

 
Isso é coerente, na medida em que Pinsky (2012), enfatiza que a definição de 

cidadania não é estanque, seu sentido varia no espaço e no tempo. Assim, ser cidadão 

na Alemanha ou nos Estados Unidos é diferente de ser cidadão no Brasil, uma vez que 
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os países possuem regras distintas. Toti, Pierson e Silva (2009) e Carvalho (2012) 

concordam com essa ideia, pois argumentam que o conceito de cidadania é complexo 

em vista da sua pluralidade de significados e da sua mutabilidade. Assim, a ideia de 

cidadania não é acabada, pelo contrário é condicionada historicamente e socialmente.  

Nesse sentido, consideramos essencial a realização de um breve panorama histórico 

desse conceito. 

 Várias correntes influenciaram o conceito de cidadania, entretanto, o conceito 

de cidadania dá seus primeiros passos na sociedade greco-romana. Todavia, conforme 

Guarinello (2012) este conceito se forma de maneira idealizada e falsa. A definição de 

cidadania só teve o seu ápice após a Revolução Francesa (1979).   

 Na sociedade grega, a noção de cidadania estava ligada a noção de cidade-

estado, isto é, território agrícola de vasta extensão, ocupado e explorado por 

populações camponesas (GUARINELLO, 2012).   Ser cidadão de uma cidade-estado 

era privilégio de poucos. Fora da cidade-estado não havia sujeitos livres, com direitos 

e garantia sobre si e sobre seus bens (ibid.).  O acesso às terras era limitado, e a maioria 

da população, a qual inclua estrangeiros, grupos submetidos ao domínio (geralmente 

após uma conquista militar) e escravos, não se inseriam ao conjunto de cidadãos. 

(ibid.). 

Se para os gregos havia primeiro a cidade, e só depois os cidadãos, para os 

romanos era a junção de cidadãos que formava o coletivo.  A sociedade romana 

formou-se sobre domínio etrusco, sendo esta constituída por dois grupos: (i) a nobreza, 

formada pelo conselho de anciãos, a qual incluía os patrícios (ii) o e restante da 

população, em condição subalterna e sem direito à cidadania, composta pelos plebeus, 

clientes e escravos (FUNARI, 2012).  Durante muito tempo, o pleno direito à cidadania 

era atribuído somente aos patrícios (conhecidos como gentes) compostos por um grupo 

fechado de proprietários com descendência comum, o qual mantinham o monopólio 

dos cargos públicos, militares e religiosos (ibid.). 

Nos dias atuais, o ser humano questiona cada vez mais o exercício de seus 

plenos direitos (o direito à liberdade, à igualdade, à saúde, à educação, etc.), isto é, o 

direito à cidadania. Conforme explicitado, a ideia de cidadania permeia a sociedade 

nos mais primórdios tempos, entretanto com uma esvaziada concepção, a que 
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privilegiava os poderosos no domínio sobre os “pequenos”. Entretanto, foi na 

Revolução Francesa (1789), que se deu os primeiros passos para desmitificar essa falsa 

ideia de cidadania.  

 Entretanto, não podemos deixar de considerar as contribuições do século XVIII 

(conhecido com século do iluminismo e da Ilustração) para a construção da cidadania 

tal qual conhecemos hoje (ODALIA, 2012).  Isso não quer dizer que na definição de 

cidadania atual, a sociedade tenha alcançado todos os direitos almejados e que não 

existam desigualdades e injustiças. Mas, é durante o século XVIII que o homem começa 

a tomar consciência da sua posição enquanto ser atuante na sociedade, originando a 

ideia de felicidade, a que não designava algo a ser conquistado de forma individual, 

mas, pelo coletivo, de modo que fatores como educação, saúde, segurança, etc., 

deixassem de ser um privilégio de poucos para uma possibilidade de muitos, o que 

compreendia a busca de uma sociedade justa e igualitária (ibid.). Uma sociedade justa 

e igualitária para os intelectuais do século XVIII era aquela que contivesse leis e 

direitos naturais, isto é, neste tipo de sociedade os direitos nasciam com o homem, o 

que originou uma nova teoria do direito, contrariando o chamado direito positivo ou 

histórico, em que as leis e normas legais eram determinadas pelo estado ou por 

desígnio religioso (ODALIA, 2012). 

A Revolução Francesa teve como ponto alto a Declaração do Direito do Homem e 

do cidadão, que garantia o direito civil do indivíduo, sendo ele pertencente a qualquer 

país, povo ou etnia (ODALIA, 2012). Tal declaração não assegurava somente diretos 

civis, mas também os limites. Todavia, esses limites eram colocados por lei, acima dos 

direitos de cidadania recentemente alcançados, ocasionando abusos na garantia de 

direitos do homem, o que conforme (ibid.) consistia em “dar direitos com uma mão e 

retirar com outra”. Isso contribui para se pensar, que nunca tivemos cidadania de fato. 

Do ponto de vista brasileiro, o ponto de partida se deu através da abolição da 

escravidão, em 1988, que “permitiu” aos ex-escravos possuírem direitos civis 

(CARVALHO, 2012). O nosso país foi último país ocidental com tradição cristã a 

libertar os escravos e só o fez, pois, o número de escravos na época não era significativo 

(ibid., p.  51). Entretanto, apesar da abolição o tratamento dado aos ex-escravos ainda 

era indiferente. A estes, não foram dados direitos a escolas ou empregos o que levou 
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aos mesmos a regressarem as suas fazendas de origem, a fim de retomar o trabalho 

por baixos salários para sobreviverem (ibid.).  As consequências da escravidão 

afetavam tanto os ex-escravos, como os senhores, uma vez que, se os ex-escravos não 

desenvolvia consciência dos seus direitos civis, o senhor de engenho não o fazia, 

exigindo privilégios para si próprio (ibid.). Desse modo, a abolição da escravidão não 

representou a liberdade integral desse povo pois, essa liberdade era afirmada por leis, 

mas negada na prática. 

Outro obstáculo ao livre exercício da cidadania no Brasil, foi o coronelismo, uma 

vez que este negava os direitos civis a outrem, posto que a lei do coronel era mais 

valiosa que a do Estado Brasileiro (CARVALHO, 2012). O coronel tinha grande 

relevância na escolha de cargos públicos, desta forma diversos indivíduos trocavam 

favores por indicações de cargos importantes. Nesse contexto, o coronel detinha do 

poder econômico, social e político local.  

Em síntese, no período do Império e da República a concepção de cidadania 

ainda era limitada pois, a população não era consolidada politicamente. A participação 

política e civil nos grandes acontecimentos ainda era restrita a grupos pequenos. 

Quando a população atuava, o fazia com permissão das autoridades, resultando numa 

cidadania negativa. Conforme Tragtenberg (1996 apud TEIXEIRA, 2000), chegou-se o 

momento de conquistar a cidadania, a qual nunca tivemos, pois, o povo em sua 

maioria é visto somente como pagadores de impostos e nada mais. 

 

1.2.1 O conceito de cidadania 

 

Em concordância com Pinsky (2008), o nosso país está muito distante de chegar 

à prática de cidadania. Partimos da ideia de que o conceito de cidadania integral ainda 

é desconhecido, uma vez que quando é conhecido este é deixado em segundo plano, 

pela população em geral, formando uma ideia difusa, reforçando a visão da cidadania 

como um tema aparente (TOTI; PIERSON; SILVA, 2009). 

Buscando uma compreensão mais abrangente do que é cidadania, definiremos 

algumas características defendidas por alguns autores do que seria a cidadania e como 

a mesma se constrói.  
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Krasilchik e Marandino (2007) argumenta que a formação do cidadão, requer o 

atendimento de algumas competências, a saber:  

 

“[...]capacidade analítica para chegar uma decisão; capacidade de 
comunicação para ouvir, para expressar diferentes pontos de vista; e 
imaginação para colocar-se no lugar de outras pessoas, compreendendo suas 
razões e seus argumentos sem preconceitos, com sensibilidade e modéstia. 
(KRASILCHIK; MARANDINO, 2007, p. 9). 

 
 

Dessa forma, a formação de cidadãos com o espirito crítico, requer o 

reconhecimento da importância da função das relações sociais e o papel que tem 

nestas. Isso é coerente, na medida em que para Pinsky (2008, p. 19) a cidadania 

configura-se como “qualquer atitude cotidiana que implique a manifestação de uma 

consciência de pertinência e de responsabilidade coletiva”.  

Uma das concepções incorretas dadas para o conceito de cidadania, conforme 

Teixeira (2000) é a ideia de que diz respeito a condição de pertença de um indivíduo a 

uma nação particular. Fato frequentemente constatado no cotidiano. Isso é coerente na 

medida em que muitos acreditam que o “ser”, “existir”, “tornar-se alguém” está ligado 

somente a relação de um indivíduo a uma nacionalidade, a um país. Em contrapartida 

a essa e outras definições consideradas “incorretas”, Teixeira (2000) define 10 pilares 

indispensáveis para a constituição cidadã efetiva.  Nesta pesquisa, tomaremos como 

referencial teórico de cidadania, as ideias do professor Teixeira. 

Isso não significa dizer que esse conceito de cidadania é o mais correto e por 

isso deve ser tomado como verdade. Pelo contrário, o conceito de cidadania é mutável, 

todavia como temos que tomar como parâmetro um teórico para nos nortear nesse 

processo, o melhor que se aproximou as nossas perspectivas foi Teixeira (2000), uma 

vez que definir cidadania com base em um único conceito é complexo. Desse modo, 

concordamos com o autor quando este associa um conjunto de conceitos a ideia de 

cidadania. 

Através da análise de entrevistas com professores realizadas em seu trabalho, 

de modo a compreender como estes interpretam o papel de agentes de formação para 

cidadania, Teixeira (2000) construiu algumas categorias necessárias a formação cidadã. 

Estas são as seguintes: participação, conquista, autopromoção/emancipação, direitos 
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e deveres, democracia, igualdade, valores humanitários, dignidade, saber 

sistematizado e organização da sociedade civil.  

O autor destaca que os pilares apresentados têm equivalentes graus de 

importância, conforme destaca as divisões no gráfico da figura 5. 

 

 

Figura 5. Os pilares (categorias) que formam o conceito cidadania.  

Fonte: Teixeira (2000, p. 53). 

 

 

Discorreremos de forma mais aprofundada sobre estes pilares, de maneira a 

fundamentar a pesquisa em questão. 

Sem uma ordem especifica definida, começamos pela participação, um dos 

pilares fundamentais à construção da cidadania, tendo em vista que o ser cidadão, está 

intrinsicamente relacionado a atuação do indivíduo na sociedade. Ao nosso ver, este 

pilar é o resultado do conjunto de todos os outros. Logo, a cidadania é refletida na 

atividade ativa do ser humano no mundo social. Isso, pode ser averiguado nas 

palavras de Teixeira (2000), que nos diz que a participação, é antes de tudo “a 

característica básica da cidadania, ou seja, cidadão é o homem participante, aquele que é agente 

social, que não fica passivo diante do seu mundo”.   

Desse modo, a cidadania só se construirá mediante a uma sociedade 

democrática, na qual o cidadão em sua totalidade tenha participação efetiva na tomada 

de decisões acerca do presente e futuro da comunidade.  
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Teixeira (2000) e Teixeira (2009) defende a democracia como uma das categorias 

formadoras da cidadania uma vez, que não há sentido em falar em cidadãos numa 

sociedade ditadora. A vivência democrática não deve ser visualizada somente no 

âmbito político como explica Canivez (1991 apud TEIXEIRA, 2009), mas em espaços 

mais abrangentes que impliquem nos direitos de escolhas diárias que visem a tomada 

de decisões conscientes na resolução de problemas do cotidiano.  

A construção de uma sociedade democrática é complexa, em vista das 

desigualdades existentes no país. A violência constante, a falta de acesso à saúde, 

educação e segurança, a corrupção desenfreada, etc. são alguns dos exemplos de 

desigualdades no nosso país. Dessa forma, temos que lutar por uma sociedade mais 

igualitária. Acreditamos que isso deve ser feito tal qual o princípio da igualdade. Este 

está diretamente relacionado a democracia, uma vez que conforme Teixeira (2000) “ele 

implica na existência do estado de direito, que é inerente a qualquer democracia”. O princípio 

de igualdade vai de encontro ao artigo 5º da constituição federal de 1988 na qual diz 

que todos são iguais perante a lei não importando, raça, condição econômica ou sexo 

(TEIXEIRA, 2000). Porém, tal princípio muitas vezes só fica no papel. É necessário 

rever o conceito de igualdade em nossa sociedade, a fim de ir contra situações 

“desiguais” existentes na mesma. Concordamos com Pinsky (2008), quando este 

argumenta que as aplicações das leis, em sua maioria, se baseiam em níveis 

econômicos e sociais, predominando uma “justiça de classe” na qual muitas das vezes 

julgam-se um grupo social com “rigidez suprema” e os demais de “consciência 

máxima”. O princípio da igualdade está presente em nosso trabalho na apresentação 

da legislação de trânsito (CTB), bem como as problematizações realizadas acerca das 

injustiças cometidas na nossa sociedade, como é o caso do chamado “jeitinho 

brasileiro” no trânsito e o suborno a policiais.  

Retomando a ideia de participação, esta não consiste em uma tarefa fácil, uma 

vez que o sujeito necessita entender a sociedade e o papel que tem nela, de forma a 

comprometer-se na busca de soluções para as situações problemas da mesma. Ao 

nosso ver, isso se faz a partir dos conhecimentos científicos. Isto é, o aluno necessita 

compreender como funciona o mundo de forma racional e prática, de modo a lutar de 
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forma consciente (respeitando os interesses pessoais e coletivos) pelos seus direitos e 

deveres. 

Desse modo, acreditamos que a participação deve ser norteada com base em 

três preceitos: pensar, indignar-se e agir.  O “pensar”, do nosso ponto de vista diz 

respeito conhecimento de leis e regras que compreendem o bem-estar individual e 

coletivo, além da aquisição de conhecimentos científicos que permitam ao indivíduo 

’ler o mundo” de forma mais responsável. A noção de direitos e deveres, tem fundamental 

importância nesse processo. Estes são fundamentais desde os primórdios da 

cidadania. É notório que muitos ao se remeterem a cidadania se referem a execução de 

direitos e deveres na sociedade. Considerando os deveres, nós como sujeitos vivemos 

em uma sociedade civil e organizada, na qual existem leis que devem ser cumpridas 

por todos, mesmo sem a devida concordância. Já o direito é um dos pilares mais 

importantes no processo de construção cidadão, uma vez que estes “são inerentes ao 

próprio processo de construção da cidadania e de uma sociedade democrática” (TEIXEIRA, 

2000). É importante destacar que a maioria da população sequer tem acesso aos 

direitos básicos de cidadania (alimentação, saúde e segurança), o que de certa forma 

nos impede de construir uma nação-cidadã.  A noção de direitos e deveres perpassa 

todo o nosso trabalho, uma vez que o conhecimento das leis de trânsito, leis da Física 

bem como do contexto do trânsito atual, pode possibilitar aos alunos lutar pelos seus 

direitos e respeitar as normas de convivência já estabelecidas. 

Nesse sentido, de forma a desenvolver a capacidade de participação e 

envolvimento nos alunos faz-se necessário dar condições aos mesmos para que 

conheçam seus direitos e deveres. Isto pode ser realizado através de problematizações 

de assuntos cotidianos aos quais os mesmos vivenciam. 

Por outro lado, a aquisição de conhecimentos científicos corresponde ao saber 

sistematizado, pois este é uma das pontes para a transformação intelectual e pessoal do 

indivíduo. Logo, a luta pela à cidadania, entre outros fatores, também envolve a 

aquisição do saber. Isso é coerente, na medida em que a educação científica pode 

permitir que os alunos tenham uma visão crítica de sua realidade, de modo a fazer 

juízos de valor sobre a mesma e transformá-la.  Dessa forma, o conhecimento é 
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condição primordial para a construção da cidadania, uma vez que conforme Teixeira 

(2009): 

[...] o conhecimento pode possibilitar aos indivíduos uma melhor 
compreensão sobre os fatos existentes na totalidade social.  Embora não 
garanta a formação do cidadão, e nem tão pouco a equalização dos problemas 
sociais, é preciso reconhecer que o conhecimento é fundamental para 
sociedades que busquem transformações estruturais. É sabidamente mais 
fácil dominar sociedades onde prevaleçam grandes contingentes de 

analfabetos e iletrados. (TEIXEIRA, 2009, p. 114). 

 

Freire (1996, p. 42) concorda com essa ideia, pois defende que a educação é uma 

das formas de transformação do mundo, isto é, a educação pode promover mudanças 

radicais na sociedade, sendo estas apresentadas no campo da economia, das relações 

humanas, do direito, do trabalho, da propriedade ou da educação. Assim, em nosso 

trabalho a aquisição de conhecimentos científicos de forma significativa pode 

propiciar aos alunos realizarem leituras práticas de mundo, refletindo na tomada de 

decisões conscientes destes, acerca do uso de dispositivos de segurança e a importância 

de atravessar na faixa de pedestre, por exemplo, o que ao nosso ver pode consistir 

numa conquista de autonomia e criticidade e não um simples aprendizado que possa 

ser descartado após da intervenção. 

É importante ressaltar que aquisição de conteúdos sistematizados não implica 

necessariamente no exercício da cidadania, uma vez que no mundo há várias pessoas 

com saber sistematizado que não exercem efetivamente a sua cidadania (GIROUX, 

1986 apud TEIXEIRA, 2000). Entretanto, conforme Demo (1996 apud TEIXEIRA, 2000, 

p.  65) “é mais fácil dominar uma sociedade com predominância de analfabetos, de trabalhadores 

semi ou desqualificados, onde sequer metade dos que entram na primeira série do primeiro grau 

chega a concluir a oitava série”. 

Uma outra forma de participação na sociedade, conforme Teixeira (2000), 

consiste na organização da sociedade civil. Esta, contraria os aspectos que dão ênfase 

somente aos interesses individuais em sociedade pois, seria difícil constituir a 

cidadania não levando em consideração aspectos coletivos. Essa categoria em toda a 

sua conjuntura consiste em uma das formas de participação, que compreende a 

participação em organizações, grupos, instituições sociais que tenham um objetivo em 

comum a transformação da sociedade (ibid.). Acreditamos que este pilar, consiste em 
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uma das formas de exercitar o poder da coletividade na luta pelas injustiças que 

predominam não só o contexto do trânsito, mas, em outros contextos. Isso é coerente 

com a ideia de indignação trazida por Teixeira (2000) a qual não há cidadania sem o 

sentimento de indignação, o que compete ao pilar relacionado as noções de dignidade. 

Dessa forma, “não podemos perder jamais o sentimento de indignidade, principalmente, 

quando nos deparamos com as várias faces da injustiça que o nosso modelo de sociedade produz 

e coloca diante de nós, sobretudo às pessoas menos favorecidas”. (ibid.). 

A participação na sociedade não acontece a curto prazo, esta consiste em algo 

que demanda tempo. Dessa forma, a participação necessita ser conquistada. Assim, a 

conquista é uma questão inerente ao exercício da cidadania na sociedade, uma vez que 

é a partir dela que podemos lutar pelos nossos direitos. Nesse sentido, a cidadania não 

consiste em uma condição doada a alguém, mas conquistada, como menciona Palma-

Filho (1998). Esta, está diretamente ligada a participação, visto que segundo Teixeira 

(2000) a participação nos espaços de poder é uma das formas de conquista.  

Na classificação feita por nós, acerca dos preceitos da participação, temos como 

terceiro preceito o agir, a qual se configura como uma ação realizada para mudança da 

realidade. Tal ação exige fundamentalmente a emancipação do indivíduo. A emancipação 

se refere a construção de autonomia política no indivíduo visto que conforme Teixeira 

(2000) e Teixeira (2009), o exercício da cidadania requer um processo de emancipação 

que corresponde a passagem de um processo de submissão social das classes 

minoritárias, na qual predomina-se uma realidade passiva para um processo de 

autonomia consciente.  Ademais a autonomia política, Teixeira (2000) ressalta a 

importância de auto promover a consciência coletiva, de modo que se construa uma 

organização de pensadores em nossa sociedade que dê ênfase não somente aos 

interesses individuais, mas também aos coletivos. A autopromoção percorre o nosso 

trabalho no que concerne à passagem de uma concepção fragmentada da realidade do 

trânsito, constatada na avaliação de conhecimentos prévios e problematização inicial, 

para uma articulada na qual entende-se de forma crítica os problemas existentes no 

entorno. Além disso, esse pilar relaciona-se à organização da sociedade civil, uma vez 

que o processo de emancipação se dá a partir do processo de consciência coletiva e não 

de interesses meramente individuais. 
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Um outro o pilar importante é o dos valores humanitários, a qual segundo Santos 

(1996 apud TEIXEIRA, 2000, p. 62) “não há como formar cidadãos sem desenvolver valores 

de fraternidade, de consciência do compromisso social, de reciprocidade, de respeito ao próximo 

e de generosidade”. Consideramos que este pilar está dentro da nossa sequência didática, 

uma vez que consideramos a empatia pelo outro um dos fatores estruturantes desta. 

Além disso, ao nosso ver, as regras de convivência no trânsito como: responsabilidade, 

respeito ao outro, auto controle, paciência, cooperação, solidariedade, honestidade e 

valorização da vida (VIAS SEGURAS, 2013), perpassa pelos valores humanitários.  

Como pudemos verificar o conceito de cidadania é muito complexo, em vista 

das várias interpretações realizadas sobre o tema.  Em síntese, uma pessoa formada 

criticamente para o exercício da cidadania possui as seguintes características: participa 

ativamente da sociedade na busca de uma sociedade democrática para o bem comum 

(SANTOS, 1996 apud TEIXEIRA, 2000); Compreende a importância do trabalho 

coletivo na resolução de conflitos e busca de metas (FERREIRA, 1993 apud TEIXEIRA, 

2000); navega nas três esferas essenciais da sociedade: civil (exercendo seus direitos 

civis), política (trabalhando em coletivo a fim de construir uma sociedade mais 

igualitária e justa); social ( na luta do bem-estar individual e coletivo de todos a qual 

engloba um mínimo de direitos: educação, saúde e segurança) (MARSHALL, 1967 

apud TEIXEIRA, 2000). 

 

1.2.2 Ensino de Ciências, cidadania e contextualização: O que dizem os documentos oficiais 

nacionais? 

 

A preocupação com a formação cidadão é evidente nas LDB e nos PCNEM.  Em 

vista disso, faremos uma breve identificação de aspectos voltados a formação do aluno 

para a cidadania nesses documentos, a fim de realizar considerações acerca da 

importância da cidadania no ensino de Física. Nos limitaremos, as finalidades 

apresentadas para o Ensino Médio (EM), em vista dos objetivos da presente pesquisa. 

A cidadania nas LDB aparece várias vezes, desde a educação básica como é o 

caso do artigo 22, em que ressalta a importância do fornecimento de uma formação 

cidadã a qual apresenta as finalidades da educação, bem como a incumbência de 
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fornecê-las: “A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir 

no trabalho e em estudos anteriores” (BRASIL, 1996)  

No que refere ao EM, o Artigo 35 destaca que uma das suas finalidades é “a 

preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de 

modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 

aperfeiçoamento posteriores” (BRASIL, 1996). 

A LDB torna legal a formação para cidadania no ensino escolar. Como 

explicitado anteriormente, o ensino escolar tem como finalidade a formação para o 

trabalho e para a cidadania. Entretanto, o que se percebe é que a formação para o 

trabalho tem sido mais norteadora de ações educativas, se comparado a formação 

cidadã. 

Diante da determinação da LDB, o educador enquanto cidadão, não tem o 

direito de privar o aluno dessa formação. Dessa forma, não há como a escola manter-

se neutra (TEIXEIRA, 2000) pois, o processo de ensino-aprendizagem não deve se 

resumir na resolução de questões repetitivas ou de aplicação frequente de fórmulas, 

nem tão pouco a aulas meramente tradicionais6 . Pelo contrário, este deve priorizar a 

participação ativa tanto do professor como do aluno. No que diz respeito aos PCNEM, 

a formação para a cidadania é evidente ao longo de todo o texto, conforme o trecho 

que argumenta que o Ensino Médio necessita promover “o saber matemático, científico e 

tecnológico como condição de cidadania e não como prerrogativa de especialistas”. (BRASIL, 

1999, p. 7) 

Do ponto de vista da Física, nos PCNEM a preocupação com a formação da 

cidadania é clara, quando este reitera que “é preciso rediscutir qual Física ensinar para 

possibilitar uma melhor compreensão do mundo e uma formação para a cidadania 

mais adequada”. (BRASIL, 1999, p. 23, grifo nosso). 

Em outro momento nos PCNEM, constata-se a relevância da formação da 

cidadania no ensino de Física, a qual coloca como uma das competências dessa 

matéria: 

 
6 Entendemos como aula tradicional a aquela meramente conteudista e mecânica. 
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[...] o desenvolvimento da capacidade de se preocupar com o todo social e 

com a cidadania. Isso significa, por exemplo, reconhecer-se cidadão 
participante, tomando conhecimento das formas de abastecimento de água e 
fornecimento das demandas de energia elétrica da cidade onde se vive, 
conscientizando-se de eventuais problemas e soluções. Ao mesmo tempo, 
devem ser promovidas as competências necessárias para a avaliação da 
veracidade de informações ou para a emissão de opiniões e juízos de valor 

em relação a situações sociais nas quais os aspectos físicos sejam relevantes. 
Como exemplos, podemos lembrar a necessidade de se avaliar as relações de 
risco/benefício de uma dada técnica de diagnóstico médico, as implicações de 
um acidente envolvendo radiações ionizantes, as opções para o uso de 
diferentes formas de energia, as escolhas de procedimentos que envolvam 
menor impacto ambiental sobre o efeito estufa ou a camada de ozônio, assim 
como a discussão sobre a participação de físicos na fabricação de bombas 
atômicas. (BRASIL, 1999, p. 28, grifo nosso) 

 

Vale ressaltar que, essas competências não devem ser tomadas como receitas 

visto que os PCNEM não consistem em currículo obrigatório, ficando a cargo do 

docente considerar ou não as sugestões.  Nesse contexto, constitui-se um desafio da 

comunidade escolar, conduzir o ensino nesta vertente uma vez que esta reconhece o 

aluno como participante de seu mundo, que questiona, se intriga e intervém. 

É importante destacar também, a atenção dada ao PCNEM, para uma formação 

que subsidie o estudante na tomada de decisões, isto é, o julgamento adequado acerca 

dos riscos ou benefícios de determinado progresso ou situação-problema presente na 

nossa sociedade.  

Apesar da existência de leis e parâmetros que regulamentem o ensino escolar, 

o que se percebe na prática é que a busca de meios que promovam a cidadania ainda 

é restrita. Nessa perspectiva, os conhecimentos físicos são muito pouco utilizados na 

compreensão na realidade. Com isso, não se desenvolvem conhecimentos básicos 

necessários ao mundo contemporâneo, o que contribui para que após a conclusão do 

ensino médio, o sujeito fique “refém” do seu mundo, pois este não o compreende da 

forma adequada (com o uso do saber sistematizado) e por isso não consegue participar 

do mesmo com argumentos favoráveis.  

 

1.3 DESIGN THINKING (DT) 
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A inclusão do DT como abordagem metodológica na intervenção surgiu 

mediante ao contexto inicial da turma, em que os alunos se encontravam 

desmotivados, resistentes a disciplina e sem interesse na realização de atividades.  

Assim tomamos como auxílio o DT, a fim de subsidiar o nosso planejamento, buscando 

criar melhores condições para o envolvimento dos discentes e, consequentemente, 

estimulando-os a realizar as atividades e participar das discussões feitas em sala. Cabe 

pontuar que o DT dá lastro para que correções de rumo sejam feitas, e isto é 

fundamental dentro do processo de ensino e aprendizagem. Pois, o mesmo considera 

as opiniões e os anseios dos partícipes do processo (CALVACANTI; FILATRO, 2017). 

Além disso, o DT considera o erro no processo, pois este consiste numa abordagem 

experimental (EDUCADIGITAL, 2014). Nesse sentido, os estudantes tem a 

oportunidade de errar e aprender com os seus erros no decorrer do processo (ibid.). 

Não obstante, o DT pode contribuir para o aumento da empatia entre os participantes 

(FRATIN, 2016), visto que considera problemas do contexto vivencial dos alunos. 

 

1.3.1 A pesquisa baseada em Design 

 

 A pesquisa baseada em design “surgiu na década de 1990 para desenvolver uma 

nova metodologia intervencionista que busca aliar aspectos teóricos da pesquisa com a prática” 

(KNEUBIL; PIETROCOLA, 2017, p. 2).  Ainda, de acordo com os mesmos autores 

(ibid.), essa linha de pesquisa foi introduzida na educação por Brown (1992) e Collins 

(1992) culminando na terminologia design-basead-research (DBR-Colletive, 2003). A 

DBR conforme DBR-Colletive (2003, p. 2 apud KNEUBIL; PIETROCOLA, 2017, p. 2) é 

definida como “uma pesquisa que combina empiricamente a pesquisa educacional teórica com 

ambientes de aprendizagem”. Desta forma, a DBR combina teoria e prática, uma vez que 

pensa o processo de inovação educacional em contextos reais, indo desde a criação da 

ideia até sua implementação em um ambiente real. Ainda, nesta linha de pesquisa, há 

uma análise do processo inteiro e não do resultado final visto que, o que é aprendido 

inicialmente no design deve ser utilizado para os próximos designs (KNEUBIL; 

PIETROCOLA, 2017). A seguir, apresentamos uma esquematização da metodologia 

DBR: 
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Figura 6. Metodologia DBR.  
Fonte: Kneubil e Pietrocola (2017, p. 3) 

 

Na figura 6, os princípios do design, correspondem a dimensão teórica. No caso 

de uma intervenção pedagógica, os princípios de design podem ser embasados por 

aspectos relacionados a uma teoria de aprendizagem cognitiva ou premissas 

epistemológicas (KNEUBIL; PIETROCOLA, 2017).  O gerenciamento do processo, 

corresponde a ferramentas que colaboram para gerenciar o desenvolvimento do 

produto, a ser posteriormente implementado em um contexto real. (ibid.).  

A metodologia DBR, pode ser utilizada em várias áreas no conhecimento. 

Entretanto no que concerne o ensino de Ciências, esta gerou uma sub-linha 

denominada Teaching-Learning Sequences (TLS). Conforme Kneubil e Pietrolocola 

(2017, p. 5) a TLS corresponde a “uma atividade de pesquisa intervencional como produto, 

que inclui atividades de ensino-aprendizagem empiricamente adaptadas ao raciocínio dos 

estudantes e a um contexto real da sala de aula”. No âmbito do ensino de ciências, a DBR 

geralmente tem sido utilizada para planejar, implementar e avaliar sequências-

didáticas (ibid.).  

Apesar de todo esse desenvolvimento, conforme Calvacanti e Filatro (2017, p. 

3) “observa-se no campo do design uma mudança de foco, com atenção crescente aos aspectos 

humanos e sociais”, como destaca a abordagem do DT explicitada no tópico a seguir. 

 

1.3.2 O processo do Design Thinking (DT) 
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Na procura de novos caminhos para a inovação surge o DT, que consiste em 

“uma abordagem focada no ser humano que vê na multidisciplinaridade, colaboração e 

tangibilização de pensamentos e processos, caminhos que levam a soluções inovadoras para 

negócios” (VIANNA et al., 2012).  Alguns autores, se referem ao DT como apenas uma 

metodologia, entretanto Pinheiro e Alt (2012 apud CAVALCANTI, 2015) não 

concordam com essa ideia, afirmando que tal conceito restringiria a abordagem a 

somente a etapas estáticas de um processo. Nesse sentido, conforme Cavalcanti (2015,) 

o DT corresponde a uma abordagem humanista de inovação e criatividade que se 

debruça a gerar soluções para problemas complexos existentes em diversos contextos 

da sociedade.  

 O termo DT foi originado por Tim Brown (2010) ao perceber que em conversas 

com seu amigo David Kelly, este incluía a palavra “thinking” quando se referia ao 

design. Nesse sentido, Brown (2010 apud AZEVEDO et al., 2013, p. 5) passou a definir 

o DT como uma “forma de descrever um conjunto de princípios que podem ser aplicados por 

diversas pessoas a uma ampla variedade de problemas”. Apesar da definição apresentada o 

DT, esta é um tanto recente. São limitados os trabalhos que abordam essa temática 

(CAVALCANTI, 2015).  

A palavra design na sociedade, geralmente está associada a aparência estética de 

produtos (VIANNA et al., 2012). Entretanto, conforme os autores, seu significado é 

bem mais abrangente. O Design no viés do DT considera também a perspectiva daquele 

que objetiva, planeja e concebe um determinado projeto que possibilite o bem-estar de 

outrem.  A tradução do termo DT para o português ainda é um pouco confusa, uma 

vez que compreende diversos significados, dessa forma utilizamos aqui o termo em 

sua forma original. Conforme Vianna et al. (2012, p. 14)” seres humanos são Design 

Thinkers por natureza”.  Isso é coerente, na medida em que, conforme Brown (2010, p. 6 

apud AZEVEDO et al., 2013, p. 7) embora o DT ainda não tivesse uma conceitualização 

clara, o seu modelo já existia uma vez que, a habilidade de design é algo inerente a 

condição do ser humano, pois projetar é algo normal do cognitivo humano, apesar de 

algumas pessoas estarem em níveis mais elevados que outras. O Design Thinker 

“enxerga como problema tudo aquilo que prejudica ou impede a experiência (emocional, 

cognitiva e estética)” (VIANNA et al., 2012, p. 13). 
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Nesse sentido, a finalidade do designer é agir para a identificação de problemas 

e resolução de soluções, tendo em vista que nessa perspectiva, o indivíduo analisa em 

que situação está, bem como a estratégia a ser utilizada para conseguir chegar onde se 

quer. Conforme Cavalcanti (2015), a literatura (OWEN, 2006; BROW, 2008; STEIBECK, 

2011) apresenta que a utilização do DT tem propiciado bons resultados, tanto no 

âmbito educacional como mercadológico. 

As características do DT, são bastante amplas. Diversos autores apresentam 

distintas formas de interpretar tal abordagem. Vianna et al (2012) por exemplo, 

apresenta várias características para o DT direcionada para inovação empresarial. 

Algumas delas são: (i) priorização o trabalho colaborativo: no processo do 

desenvolvimento desta abordagem a maior parte do trabalho é desenvolvida em 

equipe considerando que  cada ser humano olha o problema de forma diferente, 

trazendo olhares e interpretações diversificadas sobre uma mesma situação problema; 

(si) foco no ser humano: O DT entende que o ser humano tem diferentes emoções, 

pensamentos, gostos culturais e comportamentos, fatores essenciais para direcionar o 

modo como este irá visualizar o projeto; (III) trabalho com o processo multifásico e não-

linear (fuzzy front end):  O designer na perspectiva do DT, considera o erro, tendo em 

vista que  o erro gera aprendizados que possibilitam  experimentar novos caminhos e 

a traçar novas alternativas com a finalidade de  identificar oportunidades de inovação. 

        O DT na perspectiva de Vianna et al. (2012) é composto de algumas fases, a saber: 

Imersão, análise e síntese, ideação e prototipação. Embora, essas fases estabeleçam 

uma sequência, temos que o DT é um processo não linear e, portanto, pode ter algumas 

etapas acontecendo simultaneamente ou fora da ordem pré-determinada a seguir. (i) 

Imersão: A imersão consiste no primeiro contato com o problema. É nesta fase que a 

equipe identifica e se aproxima dos problemas a serem resolvidos. Esta pode se dividir 

em dois tipos: preliminar e em profundidade. A preliminar consiste no entendimento 

inicial do problema, a qual realiza-se uma sistematização de informações que 

auxiliaram a equipe saber melhor sobre a temática e sensibilizar-se para tal. Já a em 

profundidade, consiste no reconhecimento e aproximação do problema a ser resolvido. 

É nesse momento que se avalia as necessidades a serem supridas, a partir da 

construção de um plano de pesquisa norteador para a resolução do problema. A 
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equipe envolvida é estimulada a enxergar o problema sobre diferentes óticas. (ii) 

Análise e síntese: As informações coletadas pela equipe na etapa anterior são 

organizadas visualmente (mapas conceituais, diagramas, etc.), de modo a apontar 

padrões que auxiliem na compreensão do problema, bem como a criação de desafios, 

essenciais para a criação de soluções na próxima fase. (iii) Ideação: Esta é fase do 

brainstorming, no qual consiste na listagem e apresentação de ideias inovadoras que 

podem auxiliar na resolução de problemas. Na etapa de ideação, há um estimulo a 

criatividade dos indivíduos. Nesta etapa, o trabalho colaborativo é priorizado, tendo 

em vista que a equipe deve construir uma variedade de ideias. (iv) Prototipação: Esta 

fase visa a validação das ideias. Esta, em sua conjuntura pode ser desenvolvida 

simultaneamente com as demais etapas (imersão e ideação), pois esse consiste no 

momento de implementar a ideia. Assim, embora a ideia ainda esteja no âmbito do 

projeto, esta deve ser relacionada a todo momento com o mundo real. Este contato com 

a realidade permite a equipe experimentar o projeto, de modo a proporcionar a 

evolução e aperfeiçoamento do mesmo.  

O DT nos últimos anos tem ganhado grande notoriedade, recebendo diversas 

adaptações. Uma dessas é no campo educacional.  De acordo com Cavalcanti (2015,), 

a Universidade de Stanford foi uma das primeiras instituições de nível superior, a 

utilizar o DT em pesquisas acadêmicas. No patamar Brasil, o primeiro trabalho 

publicado sobre DT compete ao ano de 2009 (CAVALCANTI, 2015). Além disso, no 

ano de 2010 foram ofertados cursos pela Escola Superior de Propaganda e Markenting 

(ESPM) em São Paulo acerca do assunto (CAVALCANTI, 2015).  

No ano de 2013, o DT foi traduzido e adaptado para o âmbito educacional por 

meio do Instituto Educadigital, tendo como produto em 2014 a produção de um 

manual de DT para professores (EDUCADIGITAL, 2014). O material em questão, tem 

como finalidade auxiliar a prática de pedagógicas de professores com o uso da DT. 

Neste material, as fases se resumem a cinco, a saber: descoberta, interpretação, ideação, 

experimentação e evolução.  
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Figura 7. As cinco fases do Design Thinking. 
Fonte: <www.dtparaeducadores.org.br/site/o-que-e-design-thinking/>.  

Acesso em: 02 mar. 2018. 

 

 Adotamos no trabalho de mestrado em questão a visão de DT encontrada nesse 

material. Antes de se iniciar a etapa da descoberta, inicia-se a preparação para o DT.  

Este momento é essencial, uma vez que neste os participantes irão formar equipes e 

dividir as funções de cada um (líder, coordenador e relator), de modo a haver uma 

melhor organização na resolução do problema. É importante destacar que quanto 

menor o grupo mais facilidade há em tomar decisões. Ainda, nesse momento realiza-

se o levantamento de problemas, no qual os mesmos são escritos no formato “como 

podemos” de modo a haver maior facilidade na resolução de problemas. 

(EDUCADIGITAL, 2014) Desse modo, na intervenção fizemos o levantamento dos 

acidentes de trânsito juntamente com os alunos, norteado pelas seguintes perguntas: 

“Quais os acidentes de trânsito conhecidos?”; “Para cada acidente, qual a causa?”. No 

levantamento dos acidentes, identificamos os seguintes acidentes: Excesso de 

Velocidade; Embriaguez; Distância Segura; Excesso de Passageiros; Uso de capacete; 

Cinto de Segurança e Faixa de Pedestre. Ainda, nessa etapa formamos as equipes para 

execução da problemática.  

Vários autores colocam a empatia de forma explícita ou implícita como uma das 

fases do DT, uma vez que é a partir da capacidade de se colocar no lugar do outro, que 

o designer thinker conseguirá entender melhor o problema e elucidá-lo.  Conforme Luis 

Alt e Tennyson Pinheiro (2011, p. 57 apud FRATIN, 2016) empatia é “o nome que se dá 

à habilidade que possuímos de compreender e vivenciar os sentimentos de outras pessoas”. 

Ainda neste raciocínio, de acordo com (FRASER, 2012, p. 43; FRATIN, 2016) a empatia 
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auxiliará a manter as necessidades de outros na linha de frente e em foco no decorrer 

do desenvolvimento do projeto. A todo momento na nossa sequência didática, falamos 

da importância da empatia no que se refere o respeito com o outro bem como, as 

relações de convivência no trânsito. 

O DT surge como uma ferramenta de interação do processo de ensino-

aprendizagem visto que, nem o aluno e nem o professor seguem um modelo passivo. 

Logo, nesse modelo o professor não apresenta uma solução pronta para determinado 

problema, esse a constrói juntamente com seus alunos. 

A etapa da descoberta, consiste no entendimento do problema pela equipe, de 

maneira a facilitar as próximas fases. Em linhas gerais nesta fase busca-se entender as 

situações-problemas existentes em um determinado contexto da sociedade, que muitas 

das vezes desconhecem-se. Mergulha-se no contexto através de uma pesquisa 

bibliográfica ou pesquisa de campo, a fim de conhecer melhor a problemática. 

(EDUCADIGITAL, 2014).  Executamos tal etapa fazendo uso, de estudo dirigido 

constituído de um roteiro de questões acerca da Física e sobre aspectos relacionados a 

cidadania e valores. Ainda, no desenvolvimento do estudo dirigido iniciamos a fase 

da interpretação, tendo em vista que as últimas questões dos estudos dirigidos pediam 

para os alunos relacionarem o conceito físico a aspectos relacionados ao problema de 

trânsito do grupo e argumentarem de que forma a cidadania estava presente no 

mesmo problema.  

Na fase de interpretação, ocorre a transformação das pesquisas realizadas em 

insights, que possam futuramente resolver o problema, isto é, neste momento encontra-

se significados, os transformando em oportunidades de ações, de maneira a contribuir 

para uma direção clara da ideação (próxima fase do DT). Assim, nesta etapa são 

realizados anotações e pensamentos iniciais sobre o problema, a fim de conduzir o 

surgimento de ideias. (EDUCADIGITAL, 2014). Na nossa sequência, esta etapa 

também corresponde a socialização das relações dos conceitos físicos relacionado ao 

problema de trânsito para o grande grupo. Para tal, foi dada uma cartolina para cada 

grupo pedindo que os alunos argumentassem, utilizando a Física como subsídio, a 

importância do problema de trânsito de sua equipe. 
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A ideação consiste na fase de geração de ideias. Esta fase consiste no 

desenvolvimento de um brainstorming que auxilie a selecionar posteriormente as ideias 

mais promissoras. Nesta fase, é importante que o designer considere até as ideias mais 

absurdas e inusitadas, uma vez que, são as ideias mais ousadas que desencadeiam 

pensamentos visionários (EDUCADIGITAL, 2014). Para esta etapa, os alunos se 

debruçaram a identificar os problemas existentes nos vídeos exibidos (tabela 7) 

(considerando os conteúdos trabalhados no estudo dirigido) e discutir em grande 

grupo fazendo comparações sobre o trânsito de Amargosa e região, elaborando um 

roteiro de ideias. O designer, além da escrita, pode fazer uso de esquemas, ilustrações, 

diagramas etc. para expressar sua ideia. Ainda na sessão do brainstorming o grupo deve 

se debruçar na categorização de ideias similares. Logo, nesta, os designers devem 

escolher uma ideia para trabalho para dar ênfase (EDUCADIGITAL, 2014). Assim, em 

nossa intervenção, na etapa ideação, após elaboração do roteiro de ideias, os alunos 

refinaram as ideias em grupo (escolhendo uma das propostas), de modo a facilitar a 

prototipação. 

A quarta etapa consiste na experimentação, fase correspondente a   concretização 

da ideia.  É nesta etapa, que o design constrói protótipos, a fim de tornar tangível a sua 

ideia.  Vale ressaltar que prototipar, envolve erros, de tal forma que os protótipos 

mudam muito com o tempo, a fim de melhor refinar-se. Nesse sentido, o design thinker 

deve se desafiar constantemente, criando várias versões de suas ideias relacionadas as 

soluções que acha pertinente). Este, pode fazer uso de storyboard, diagrama, maquete, 

encenação, jogo, material digital, etc.). Assim, “quanto mais se arrisca, mais se 

experimenta, mais se cria protótipos e os coloca a teste e mais disciplinas se envolvem com o 

projeto, mais pontos de vista surgem, mais erros aparecem e permitem criar novas direções e 

alternativas para lidar com os problemas”. (VIANNA et al., 2012). É importante destacar, 

a importância do feedback nessa etapa visto que, a opinião das pessoas consiste numa 

das etapas essenciais para o desenvolvimento e melhoramento de determinada ideia 

(EDUCADIGITAL, 2014). 

A evolução é a última etapa do DT, esta consiste no desenvolvimento do projeto 

ao longo do tempo, isto é, esta consiste no envolvimento de outras pessoas e outras 

perspectivas (série de critérios do que é sucesso para te ajudar a guiar e avaliar o 
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desenvolvimento do projeto) que poderão auxiliar na evolução do seu projeto. 

(EDUCADIGITAL, 2014).  Conforme o mesmo material, “com a evolução do seu projeto, 

você consegue começar a medir o impacto dele” uma vez que, quando uma ideia é 

implementada e se torna parte do dia-a-dia é fácil perder de vista seu impacto. 

Consideramos a apresentação do produto a comunidade escolar e o envolvimento com 

pessoas na culminância do projeto, como a fase da evolução. Vale ressaltar que 

embora, as fases estejam interligadas, estas podem ser utilizadas separadamente. 

A partir da discussão realizada consideramos que os estudos envolvendo 

metodologias de ensino e aprendizagem baseadas no design, podem contribuir de 

forma profícua para a consolidação de conhecimentos científicos no âmbito 

educacional. 
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CAPÍTULO 2 

FÍSICA E TRÂNSITO: UM DIÁLOGO POSSÍVEL? 

 

É importante destacar que mesmo após a aprovação do Código Brasileiro de 

Trânsito (CTB)7, Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, os números de acidentes 

crescem em uma escala alarmante (SILVA, 2009). Ao nível de comparação, no Brasil, o 

número de óbitos provenientes de acidentes de trânsito, compara-se a uma tragédia 

aérea por dia, isto é, é como se por dia um avião matasse 125 pessoas em cada queda 

(VIZZOTTO; MACKEDANZ, 2017). A imperícia e a imprudência estão na base geral 

da maioria dos acidentes de trânsito. Ser corajoso, muita das vezes remete-se a 

imprudência. Se é que podemos chamar de “acidentes”, em vista de que acidente é 

algo que não se está previsto e que não se pode evitar. Porém, quando eu ando com 

um carro a uma velocidade de 200 km/h, sendo que a velocidade permitida na via é 

de 60 km/h, eu sei dos riscos que estou correndo. Assim como, quando eu faço uma 

ultrapassagem proibida, porque acho que vai dar tempo. Entretanto, isso já é um risco 

anunciado. 

 As vítimas de trânsito são umas das mais incoerentes que temos. Isto é, uma 

pessoa vai para o trabalho, por exemplo, e no caminho rapidamente se fere ou vem á 

óbito, o que traz muita dor aos entes queridos, sem contar as sequelas físicas e 

psicológicas deixadas nos sobreviventes. Se perguntarmos em uma turma de 40 

alunos, quantos deles já tiveram familiares envolvidos em acidentes de trânsito, 

certamente mais de 70% dos alunos se pronunciaram. Isso é coerente na medida em 

que em nossa intervenção, ao questionar os alunos acerca dos quais já tiveram 

familiares, amigos ou conhecidos em acidentes de trânsito, a maioria desses se 

pronunciaram. O que nos mostra que os acidentes de trânsito é um tema relevante, e, 

portanto, deve ser discutido. 

 
7 O CTB consiste em um documento legal que regulamenta o trânsito de qualquer natureza no território 
nacional, fornecendo regras e normas para o tráfego de veículos, bem como infrações e penalidades para 
os participantes desse sistema. Este tem sua origem em 21 de setembro de 1966, na face da  Lei nº 5 .108, 
trazendo o nome de  Código Nacional de Trânsito. Em 23 de setembro de 1997 o congresso Nacional 
elaborou e aprovou o CTB, tal qual conhecemos hoje. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1966
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Mas, esses acidentes podem ser evitados? Acreditamos que sim, pois conforme 

o Artigo 1º do CTB, um trânsito seguro é direito de todos. Apesar dessa 

regulamentação, o trânsito no Brasil está muito longe de ser considerado seguro, uma 

vez que culturalmente as leis de trânsito em sua maioria não são respeitadas. Se 

olharmos cuidadosamente, o comportamento diário de usuários do trânsito veremos 

uma série de atitudes inseguras dos mesmos, que colocam em risco a si próprios e a 

outros. Por exemplo: o não uso de cinto de segurança; a não utilização de capacetes; 

pedestres que atravessam a rua em locais inadequados; ultrapassagens perigosas e o 

excesso de velocidade.  Nessa perspectiva, a busca por um trânsito mais seguro deve 

ser meta coletiva. Quatro pilares básicos norteiam essa meta, segundo o Manual de 

direção defensiva do Denatran (BRASIL, 2004): (i) dignidade da pessoa humana, a qual 

considera-se valores e atitudes fundamentais para o convívio social democrático, como 

respeito mútuo e indignação à discriminação de qualquer categoria; (ii) igualdade de 

direitos, significa que o pleno exercício da cidadania é direito de todos e portanto deve 

ser conquistado; (iii) participação, segundo a qual traduz-se na mobilização coletiva em 

torno dos problemas de trânsito e de suas consequências; (iv) corresponsabilidade, que 

refere-se a valorização da vida humana, ao policiamento de comportamentos de 

atitudes no trânsito , o cumprimento de direitos pelos cidadãos, bem como a exigência 

da melhoria dos espaços públicos aos governantes. Esses quatros pilares básicos vão 

ao encontro as categorias elencadas por Teixeira (2000) para a formação para a 

cidadania. Dessa forma a construção de um trânsito seguro, perpassa pela formação 

cidadã. 

Órgãos governamentais e não governamentais vêm tentando cada vez mais 

alertar os cidadãos para situações de perigo no trânsito, porém tais projetos não 

atingem de forma eficaz aos objetivos propostos (SILVA, 2009).  

Concordamos com Urruth (2014, p. 7), quando o mesmo diz que além dos 

valores, como solidariedade e respeito ao ser humano, o indivíduo deve levar em conta 

no trânsito “conhecimentos sobre ciência e legislação para que antigos vícios e maus hábitos 

relacionados ao trânsito parem de desperdiçar vidas nas estradas”. Dessa forma, o 

conhecimento científico por mais simples que seja pode ser eficaz para sensibilizar e 
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conscientizar condutores, pedestres etc., para o entendimento das normas de trânsito 

e aceitação das suas regras para um funcionamento efetivo da coletividade. 

Diante desse cenário catastrófico, de mortes e lesões no trânsito, a educação para 

o trânsito, o aprimoramento de fiscalização e o melhoramento de estradas se mostram 

primordiais. Dessa forma, no que tange ao sistema educacional, nós professores temos 

fundamental papel nesse processo.  Isso não trata de iniciarmos uma disciplina no 

currículo e achar que as problemáticas do trânsito estão resolvidas ou mesmo, abordar 

pontualmente situações do trânsito na Semana Nacional de Trânsito. Acreditamos que 

educação para o trânsito (ou mesmo a educação ambiental) para ser profícua deve 

perpassar por um processo constante de internalização e conscientização do sujeito.   

É importante ressaltar que a educação para o trânsito não se limita somente a 

escola.  Motoristas, alunos, pais, tios, pedestres, centros condutores (não só para a 

obtenção da Carteira de Habilitação Nacional (CNH)) etc., tem papel fundamental na 

promoção da mesma, visto que a todo momento estamos em contato com o trânsito 

uma vez que conforme o artigo 1, inciso 1º da Lei 9.503 (BRASIL, 1997a), o trânsito é a 

“utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, 

para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga”. 

O CTB é composto por 20 Capítulos, a saber: I. Disposições preliminares; II. Do 

sistema nacional de trânsito; III. Das normas gerais de circulação e conduta; IV. 

Dos pedestres e condutores de veículos não motorizados; Do cidadão; Da educação 

para o trânsito; V. Da sinalização para o trânsito; VI. Da engenharia de tráfego, da 

operação, da fiscalização e do policiamento ostensivo; VII. Dos veículos; VIII. Dos 

veículos em circulação internacional; IX. Do registro de veículos; X. Do licenciamento; 

XI. Da condução de escolares; XII. Da habilitação; XIII. Das infrações; XIV. 

Das penalidades; XV. Das medidas administrativas; XVI. Do processo administrativo; 

XVII. Dos crimes de trânsito; XVIII. Das disposições finais e transitórias. Entretanto, 

nos limitaremos a abordar pontualmente somente alguns pontos do CTB, visto que 

não é nosso objetivo realizar uma discussão de todos os capítulos. (BRASIL, 1997a). 

No que concerne ao capítulo direcionado a educação para o trânsito, Capítulo 

VI do CTB, temos que abordagem da temática trânsito nas escolas é amparada. Este 

amparo fica evidente no Artigo 76 da presente legislação: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pedestre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cidadania
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sinaliza%C3%A7%C3%A3o_rodovi%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Policiamento_ostensivo
https://pt.wikipedia.org/wiki/RENAVAM
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carteira_Nacional_de_Habilita%C3%A7%C3%A3o
https://doutormultas.com.br/notificacao-penalidade-verdades/
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Art. 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas 

escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio de planejamento e ações coordenadas 
entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas 
áreas de atuação. 
Parágrafo único. Para a finalidade prevista neste artigo, o Ministério da 
Educação e do Desporto, mediante proposta do CONTRAN e do Conselho de 
Reitores das Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante convênio, 
promoverá: 
 I - a adoção, em todos os níveis de ensino, de um currículo interdisciplinar 
com conteúdo programático sobre segurança de trânsito; 
II - a adoção de conteúdos relativos à educação para o trânsito nas escolas de 
formação para o magistério e o treinamento de professores e multiplicadores; 
III - a criação de corpos técnicos interprofissionais para levantamento e análise 
de dados estatísticos relativos ao trânsito;  
IV - a elaboração de planos de redução de acidentes de trânsito junto aos 
núcleos interdisciplinares universitários de trânsito, com vistas à integração 
universidades-sociedade na área de trânsito. (BRASIL, Lei 9.503, 1997, Art. 76, 
grifo nosso). 

 

A proposta trazida pelo CTB no Artigo 76 possui grande relevância, entretanto, 

o que se percebe é que a mesma ainda caminha em passos lentos embora, o prazo de 

duzentos e quarenta dias, contato a partir da publicação do Código para a adequação 

dos currículos escolares a mesma, conforme destaca o Artigo 315 do CTB. Dessa forma, 

na prática, tal legislação ainda fica somente no papel. A educação para o trânsito 

somente ganhou notoriedade com a aprovação da Política Nacional de Trânsito-PNT 

pela resolução do CONTRAN n° 166 de 15 de setembro de 2004, que enfatizava a 

educação para o trânsito como um de seus objetivos na educação básica. Ainda, no que 

refere o Artigo 320, inciso 1º, há uma regulamentação que determina o uso de recursos 

financeiros para a educação para o trânsito: 

 

Art. 320. O percentual de cinco por cento do valor das multas de trânsito 
arrecadadas será depositado, mensalmente, na conta de fundo de âmbito 
nacional destinado à segurança e educação de trânsito”. (BRASIL, Lei 9.503, 
1997, Art. 320). 

 

O que nem sempre foi respeitado pelo poder público, visto que antes de 2016 

não se havia um controle desses recursos. Entretanto, partir de 01 de novembro de 

2016, com a inclusão do inciso 2º ao artigo 320 do CTB, os órgãos de trânsito passarão 

a publicar anualmente a cobrança de multas de trânsito e sua destinação. 
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De forma a fazer valer a determinação do CTB, referente a educação para o 

trânsito, o Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) elaborou as Diretrizes 

Nacionais da Educação para o Trânsito na Pré-Escola (BRASIL, 2009a) e no Ensino 

Fundamental (BRASIL, 2009b), de modo a trazer um conjunto de orientações capazes 

de subsidiar as práticas pedagógicas de professores voltadas ao trânsito.  Destacamos 

que embora a ênfase dessas Diretrizes em práticas pedagógicas voltadas à educação 

para o trânsito no ensino infantil e fundamental, este documento traz importantes 

subsídios aos professores de qualquer nível no desenvolvimento de atividades que 

incluam o trânsito (SANTOS, 2015). Desta forma, as Diretrizes Nacionais da Educação 

para o Trânsito trazem alguns objetivos do trânsito na educação, de modo a permitir 

a construção de um trânsito mais humano e cidadão: 

 

[...] I - priorizar a educação para a paz a partir de exemplos positivos que 
reflitam o exercício da ética e da cidadania no espaço público; II - desenvolver 
posturas e atitudes para a construção de um espaço público democrático e 
equitativo, por meio do trabalho sistemático e contínuo, durante toda a 
escolaridade, favorecendo o aprofundamento de questões relacionadas ao 
tema trânsito;  III - superar o enfoque reducionista de que ações educativas 
voltadas ao tema trânsito sejam apenas para preparar o futuro condutor; IV - 
envolver a família e a comunidade nas ações educativas de trânsito 
desenvolvidas; VI - contribuir para mudança do quadro de violência no 
trânsito brasileiro que hoje se apresenta; VII - criar condições que favoreçam 
a observação e a exploração da cidade, a fim de que os alunos percebam-se 
como agentes transformadores do espaço onde vivem. (BRASIL, 2009a, p. 5-
6) 

 

 

A política sugerida pelas Diretrizes Nacionais de Educação para o Trânsito é de 

grande relevância, visto que, o percentual de acidentes envolvendo crianças 

adolescentes é um dos que mais crescem no Brasil e no mundo conforme dados 

emitidos em relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) publicado em 2017 , 

de tal forma que o uso de temáticas como cuidados no trânsito, mobilidade urbana e 

identificação de riscos de acidentes no trânsito (BRASIL, 2009a) no âmbito educacional 

pode  permitir aos alunos perceberem, identificarem e contribuírem para a mudança 

de seu comportamento em determinadas situações no trânsito. 

No que diz respeito à LDB, esta assim como os PCNEM não menciona a 

educação para o trânsito como um dos seus objetivos.  O trânsito é mencionado apenas 
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nos PCN do ensino fundamental como um tema transversal (BRASIL, 1997b). 

Entretanto, é importante destacar que a educação para o trânsito transcende a questão 

de um tema meramente transversal a ser trabalhado esporadicamente (SILVA, 2009, 

p. 4).  Assim, é de fundamental importância que o professor perceba essa temática 

como um conteúdo conceitual, uma vez que o trabalho com o trânsito vai além de uma 

simples contextualização ou ensino de placas e sinais de trânsito. 

O trânsito pode ser inserido em todos as áreas curriculares.  Entretanto, isso vai 

além do cumprimento do CTB, uma vez que ao nosso ver ações educativas 

relacionadas ao trânsito pode reduzir o número de acidentes de trânsito, visto que este 

direcionamento pode permitir a construção de uma cultura de solidariedade, ética e 

respeito nesse ambiente. Nesta pesquisa, nos restringimos a disciplina de Física, área 

de formação dos pesquisadores. Chamamos atenção para o fato de que qualquer 

veículo em uma situação cotidiana é regido pelas leis da Física, independente de maior 

ou menor habilidade do condutor. Além disso, o cálculo informal da velocidade dos 

carros, correspondente a conceitos físicos, é feito constantemente por pedestres ao ter 

que atravessar ruas e avenidas.  Assim, além de técnicas de funcionamento do veículo, 

o condutor necessita está apto a andar nas ruas. E o” estar apto” não está relacionado 

somente a aquisição da CNH, mas, a compreensão crítica do mundo ao seu redor, de 

modo a fazer a diferença no trânsito. 

Dessa forma, a dinâmica do trânsito pode colaborar com importantes subsídios 

para o ensino de Física, contribuindo para a prevenção de acidentes e para 

fornecimento de um ensino significativo. Isso é coerente, na medida em que, o ensino 

realizado dessa forma, pode vir a contornar a questão apresentada no trabalho de 

Vizzotto e Mackedanz (2017), na qual 202 egressos do EM, estudantes de autoescolas 

de Passo Fundo/RS não conseguem relacionar conceitos físicos com o trânsito de 

forma satisfatória, o que contraria, o ensino preconizado pelas LDB e PCNEM, de uma 

formação para a cidadania crítica e reflexiva. Por isso, a necessidade da construção de 

trabalhos voltados a educação para o trânsito no ensino de Física, visto a escassa 

produção de trabalhos direcionados a esta temática, principalmente no ensino médio 

e superior, na qual se encontra a maioria dos condutores e causadores de acidentes 
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(jovens entre 18 e 25 anos), segundo dados do Denatran (2014 apud VIZZOTTO; 

MACKEDANZ; MIRANDA , 2017). 

Entre as possibilidades de abordagem da temática trânsito no ensino de Física, 

podemos destacar diversas. Nesta pesquisa, tralharemos com as seguintes temáticas 

de trânsito, divididas em grupos: Excesso de Passageiros; Excesso de Velocidade; 

Embriaguez; Distância Segura; Faixa de Pedestre; Uso de capacete; Cinto de 

Segurança. 

Abordaremos cada problema separadamente, no âmbito do que diz a legislação. 

Tentando entender a problemática do excesso de passageiros, nada melhor que 

verificar o que a legislação nos diz. Desta forma, de modo geral o Artigo 100 (Capítulo 

IX) do CTB nos diz que: 

 

Art. 100. Nenhum veículo ou combinação de veículos poderá transitar com 
lotação de passageiros, com peso bruto total, ou com peso bruto total 
combinado com peso por eixo, superior ao fixado pelo fabricante, nem 
ultrapassar a capacidade máxima de tração da unidade tratora. 

Parágrafo único. O CONTRAN regulamentará o uso de pneus 
extralargos, definindo seus limites de peso. (BRASIL, 1997a, grifo nosso). 

 

 
Em concordância com o Artigo 100, o Artigo 117 do CTB (Capítulo IX), 

determina aos veículos de transporte de passageiros (e/ou de carga), a dispor em local 

de fácil visualização algumas informações: 

 

Art. 117. Os veículos de transporte de carga e os coletivos de passageiros 
deverão conter, em local facilmente visível, a inscrição indicativa de sua tara, 
do peso bruto total (PBT), do peso bruto total combinado (PBTC) ou 
capacidade máxima de tração (CMT) e de sua lotação, vedado o uso em 
desacordo com sua classificação. (BRASIL, 1997a, grifo nosso). 

 
 

Dentro desta perspectiva de superlotação de veículos, outro ponto que deve ser 

bem analisado é a superlotação de ônibus escolares. O CTB disponibiliza um capítulo 

inteiro (Capítulo XVIII), para abordar a condução de escolares. Neste capítulo, mais 

especificamente nos Artigos 136 e 137 do CTB, acaba-se por confirmar os artigos 

mencionados anteriormente, conforme explicitado a seguir: 

 



80 
 

 
  

Art. 136. Os veículos especialmente destinados à condução coletiva de 

escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo 
órgão ou entidade executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, 
exigindo-se, para tanto: 

[...] 
VI - cintos de segurança em número igual à lotação; 

Art. 137. A autorização a que se refere o artigo anterior deverá ser afixada na 
parte interna do veículo, em local visível, com inscrição da lotação permitida, 
sendo vedada a condução de escolares em número superior à capacidade 

estabelecida pelo fabricante. (BRASIL, 1997a, grifo nosso). 
 

 

Desta forma, o CTB proíbe o transporte de estudantes em pé nos ônibus 

escolares, conforme evidenciado no Artigo 136, quando o mesmo diz que o veículo 

deve possuir cintos de segurança em número igual ao da lotação. Embora, a existência 

de leis que regulamentam o limite de passageiros em um veículo coletivo ou condução 

escolar, o que se observa é que na região do Recôncavo da Bahia há um grande 

desrespeito a essas leis (SANTOS, 2015) 

No que se refere ao excesso de velocidade no CTB, o reconhecimento como 

infração, fica evidente no Artigo 218 (Capítulo XV) da presente lei:  

 
Art. 218. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, 
medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito 
rápido, vias arteriais e demais vias: 
I - quando a velocidade for superior à máxima em até 20% (vinte por cento): 
Infração - média; 
 Penalidade-multa;  
II - quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% (vinte por 
cento) até 50% (cinquenta por cento):  
Infração - grave; 
 Penalidade - multa;  
III - quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50% (cinquenta 
por cento):  
Infração-gravíssima;  
Penalidade - multa [3 (três) vezes], suspensão imediata do direito de dirigir e 
apreensão do documento de habilitação. (BRASIL, 1997a, grifo nosso). 

 

Desta forma, há tolerância para a velocidade, apesar de muitos insistirem em 

excedê-la. Em síntese, não podemos exceder a velocidade estabelecida em uma via.  

No caso da velocidade permitida para a via onde não existir sinalização 

regulamentadora, o Artigo 61 (Capítulo III) do CTB dispõe o seguinte: 

 
Art. 61. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de 
sinalização, obedecidas suas características técnicas e as condições de trânsito. 



81 
 

 
  

        § 1º Onde não existir sinalização regulamentadora, a velocidade máxima 
será de: 
        I - nas vias urbanas: 
        a) oitenta quilômetros por hora, nas vias de trânsito rápido: 
        b) sessenta quilômetros por hora, nas vias arteriais; 
        c) quarenta quilômetros por hora, nas vias coletoras; 
        d) trinta quilômetros por hora, nas vias locais; 
        II - nas vias rurais: 
a) nas rodovias de pista dupla:            
1. 110 km/h (cento e dez quilômetros por hora) para automóveis, camionetas 
e motocicletas 
2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos;            
3. (revogado); 
b) nas rodovias de pista simples: 
1. 100 km/h (cem quilômetros por hora) para automóveis, camionetas e 
motocicletas;            
2. 90 km/h (noventa quilômetros por hora) para os demais veículos;            
c) nas estradas: 60 km/h (sessenta quilômetros por hora).            
§ 2º O órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a 
via poderá regulamentar, por meio de sinalização, velocidades superiores ou 
inferiores àquelas estabelecidas no parágrafo anterior. (BRASIL, 1997, grifo 
nosso). 

 
 

Apesar do CTB proibir o excesso de velocidade, se não houver um instrumento 

disponível para medir a velocidade do veículo, não é possível a aplicação de multa de 

trânsito, mesmo havendo comparação entre dois veículos.    

No que diz respeito ao uso de capacetes, o CTB é bem claro ao proibir a 

condução de motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar capacete, conforme 

disposto no Artigo 54 (Capítulo III) da Lei 9.503 (BRASIL, 1997a) :  “Os condutores de 

motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias: 

I - utilizando capacete de segurança, com viseira ou óculos protetores”. 

 Para os condutores, que desrespeitam as normas do uso do capacete existe 

punição para tal. O não uso de capacetes é considerado infração gravíssima pelo CTB. 

Assim, conforme sinalizado pelo Artigo 244 (Capítulo XV), Lei 9.503 (BRASIL, 1997a) 

há punições severas para o não uso do capacete, que corresponde a multa e suspensão 

do direito de dirigir ou o recolhimento do documento de habilitação. Embora a 

existência dessa regulamentação, existem cidades no Recôncavo da Bahia que 

permitem o não uso de capacetes, sobrepondo uma lei federal e trazendo riscos para a 

vida. Esse fato é ainda mais agravante, no que diz respeito as chamadas cinquentinhas, 
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na qual constantemente indivíduos menores de idade a conduzem não fazendo uso de 

capacete. 

No que concerne o uso do cinto de segurança, o CTB, Artigo 65 (Capítulo III) é 

claro ao falar da sua obrigatoriedade, quando nos diz que “é obrigatório o uso do cinto 

de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional, salvo em 

situações regulamentadas pelo CONTRAN8”. (BRASIL, 1997a, grifo nosso). 

Nesse sentido, apesar da obrigatoriedade dos cintos de segurança, muitos só o 

utilizam em rodovias federais ou ao passar por uma blitz de trânsito para não ser 

multado, conforme deixaram a entender alguns dos alunos. O condutor no trânsito 

deve guardar uma distância segura entre veículos numa rodovia), sob condição de 

cometer infração grave (BRASIL, Lei 9.503, 1997, Art. 192). Em concordância, o Artigo 

29 (Capítulo III) do CTB regulamenta o seguinte, acerca da distância segura: 

 

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação 
obedecerá às seguintes normas:  
[....] 
II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre 
o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, 
considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da 
circulação, do veículo e as condições climáticas. (BRASIL, 1997a,  grifo nosso). 

 

O pedestre assim como o motociclista ou motorista também faz parte do 

trânsito. Muitos não conhecem, entretanto, o CTB também prevê punições para os 

pedestres que não respeitam as leis de trânsito, conforme explicitado abaixo: 

 

Art. 254. É proibido ao pedestre: 
 I - permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde 
for permitido; 
II - cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes, ou túneis, salvo onde 
exista permissão; 
III - atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver 
sinalização para esse fim; 
IV - utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, ou 
para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares, salvo em 
casos especiais e com a devida licença da autoridade competente; 
V - andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea; 
VI - desobedecer à sinalização de trânsito específica; 
Infração - leve; 

 
8 CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito. 
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Penalidade - multa, em 50% (cinquenta por cento) do valor da infração de 
natureza leve. (BRASIL, 1997a, grifo nosso). 
 
 

Assim, andar no meio da rua e atravessar fora da faixa de segurança, com 

exceção se a faixa estiver a mais de cinquenta metros como destaca o artigo 69 

(Capítulo XV) do presente código, é considerada infração leve. (BRASIL, 1997a).  

Apesar, da existência dessas regulamentações, a fiscalização referente aos pedestres 

ainda é muito ineficaz. 

No que diz respeito ao condutor de um veículo motorizado, o CTB deixa claro, 

que é considerado infração gravíssima com penalidade de multa deixar de da 

preferência de passagem a pedestre estando este na faixa de segurança: 

 

Art. 214. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não 
motorizado: 
I - que se encontre na faixa a ele destinada (BRASIL, 1997a, grifo nosso). 

 

Uma lei muito conhecida é a Lei Seca (BRASIL, Lei 11.705, 2008), a qual proíbe 

a condução de um veículo com limite de álcool no organismo acima do permitido, bem 

como propagandas que incentivem tal conduta. Embora a existência dessa lei, associar 

bebida a direção ainda é uma prática.  Entretanto, a embriaguez ao volante é 

considerada crime sob pena de detenção ou suspensão da habilitação para dirigir 

conforme destaca o Artigo 306 (Capítulo XIX) do CTB: 

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada 

em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que 
determine dependência:  
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição 
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. 
§ 1º. As condutas previstas no caput serão constatadas por: 
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue 
ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou  
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da 
capacidade psicomotora. 
§ 2º. A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste 
de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova 
testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o 
direito à contraprova. 
§ 3º. O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de 
alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado 
neste artigo. (BRASIL, 1997a, grifo nosso). 
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Acreditamos que inserir a educação para o trânsito nas escolas de educação 

básica perpassa pelo conhecimento das leis de trânsito, de modo a proporcionar aos 

alunos conhecer o CTB, bem como a importância do respeito às leis e normas e a 

fiscalização dos seus direitos.  Deste modo, consideramos o CTB como um conteúdo 

conceitual. Assim, neste tópico apresentamos alguns pontos acerca do CTB, 

relacionados especificamente aos conceitos físicos que pretendemos abordar. A seguir 

faremos uma breve discussão dos conceitos de Física que compreendem a nossa 

sequência didática. 

 

2.1 CONCEITUALIZAÇÃO FÍSICA 

 

Neste tópico, nos debruçamos a apresentar a relação existente entre os conceitos 

físicos trabalhados na sequência e o contexto de trânsito. A seguir, apresentamos uma 

tabela (Tabela 2) que sintetiza essas relações: 

 

Tabela 2. Conceitos físicos aplicados ao trânsito. 

Problema de Trânsito Conceitos Físicos 

Excesso de velocidade 
Excesso de passageiros 

Quantidade de movimento 

Excesso de velocidade 
Distância segura 
Embriaguez ao volante 
Faixa de pedestre 

Velocidade (distância de parada, 
distância de frenagem e tempo de 
reação). 

Uso de capacetes 
Impulso 
Teorema Impulso-quantidade de 
movimento 

Uso do cinto de segurança 1º Lei de newton: Lei da Inércia 
Fonte: Autores 

 

Nos tópicos as seguir, discorreremos mais sobre estes conceitos físicos aplicados 

ao trânsito. 
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2.1.1 Velocidade 

 

Antes de tudo, definiremos o que é velocidade. Pois, o conceito de velocidade 

permeará por todos os conceitos trabalhados na intervenção didática. Conforme 

Hewitt (2011, p. 36) foi Galileu Galilei (1564-1642) o primeiro a medir a velocidade 

considerando a razão da distância percorrida pelo tempo. Galileu inicialmente chamou 

de rapidez, o que em muitos livros normalmente é chamado de velocidade escalar: 

 

𝑅 =
𝑑

𝑡
 

onde, 𝑅= rapidez; 𝑑=distância;  𝑡=tempo. 

 

A velocidade é uma grandeza vetorial, exigindo além do módulo, a sua direção 

e sentido para ser descrita de forma completa (HEWITT, 2011). De modo a sermos 

melhor compreendidos, utilizamos o exemplo dado por Hewitt (2011, p. 38) que afirma 

que “se um carro se desloca a 60 km/h, conhecemos sua rapidez. Mas se dissermos que ele se 

move a 60 km para o norte, estaremos especificando sua velocidade”. Nesse sentido, a 

rapidez/velocidade escalar é a medida de quão rápido o corpo está se movendo. Já a 

velocidade mede o quão rápido e em que direção e sentido (HEWITT, 2011). 

 

2.1.2 Quantidade de movimento 

 

Analisando os aspectos das coisas que voam, giram, nadam e andam, podemos 

perceber uma regularidade entre estas, o movimento (GREF, 1998) Na Física, qualquer 

corpo que se move tem quantidade de movimento ou momentum (como adotado em 

algumas literaturas).  

Dessa forma, quando falamos de quantidade de movimento, estamos nos 

referindo há quanto movimento há em um corpo. (HEWITT, 2011). E este depende 

essencialmente, de duas grandezas: velocidade e massa (YOUNG; FREEDMAN, 2008; 

HEWITT, 2011). Em um caminhão há maior quantidade de movimento do que um 

carro de passeio com a mesma velocidade, uma vez que há mais quantidade de matéria 



86 
 

 
  

em movimento. Assim, como um carro de passeio com velocidade de 80 km/h tem 

maior quantidade de movimento, se comparado ao mesmo carro com 60 km/h. A 

equação que descreve a quantidade de movimento conforme Young e Freedman (2008) 

pode ser escrita como: 

 

�⃗� = 𝑚. �⃗�         (1) 

 

onde, �⃗�= quantidade de movimento; m=massa;  �⃗�=velocidade vetorial.   

 

Dessa forma, um determinado objeto pode possuir uma grande quantidade de 

movimento se sua massa for grande, se sua velocidade for grande, ou se a velocidade 

for tão grande quanto a massa (HEWITT, 2011). Transitar com o limite de massa e/ou 

velocidade além de multas pode causar acidentes graves, uma vez que se você duplica 

a massa do veículo, a distância de frenagem também é multiplicada por dois. Assim 

como, quando você duplica a velocidade do veículo. 

 A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial �⃗�, possuindo a mesma 

direção e sentido da sua velocidade �⃗�. (YOUNG; FREEDMAN, 2008). Conforme 

Carvalho (1989, p. 18) estudar o conceito de quantidade de movimento na Física é 

importante pois, embora muitos professores abordem somente as leis de Newton para 

explicar o movimento, a quantidade de movimento é um dos conceitos essenciais da 

Mecânica clássica sendo usado pelo próprio Isacc Newton para introduzir a Segunda 

Lei, como mostra a definição dada para segunda lei em seu livro Phylosophiae Naturalis 

Principia Mathematica: “A variação do movimento é proporcional à força motriz impressa e se 

faz segundo a linha reta pela qual se imprime essa força”. (NEWTON, 1967 apud 

CARVALHO, 1989, p. 19). 

Expressando matematicamente essa proposição, temos que a derivada temporal 

do momento é proporcional à força motriz (CARVALHO, 1989; YOUNG; 

FREEDMAN, 2008): 

�⃗� =
𝑑�⃗�

𝑑𝑡
         (2) 
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Dessa proposição, sabendo que �⃗� = 𝑚. �⃗�, temos de (2) que: 

 

�⃗� =
𝑑(𝑚�⃗�)

𝑑𝑡
= 𝑚

𝑑�⃗�

𝑑𝑡
+ �⃗�

𝑑𝑚

𝑑𝑡
 

 

Como a massa é constante, 
𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 0,  temos que: 

 

�⃗� = 𝑚
𝑑�⃗�

𝑑𝑡
       

 

Sabendo que  
𝑑�⃗⃗�

𝑑𝑡
= �⃗�, chegamos a segunda lei de Newton, expressa por: 

 

�⃗� = 𝑚. �⃗�     (3) 

 

Nessas condições, a quantidade de movimento corresponde à equação original 

da Segunda Lei de Newton (CARVALHO, 1989). 

 

2.1.3 Distância de frenagem 

 

A distância de frenagem corresponde ao momento no qual condutor aciona os 

freios e o momento em que o veículo para.  Esta, depende fundamentalmente de três 

fatores: velocidade do veículo; massa do veículo; condição dos freios, pneus e estrada 

(VIAS SEGURAS, 2015).  

 Podemos demonstrar a distância de frenagem de um veículo em função da sua 

carga e da velocidade inicial do veículo, através do resultado da equação (2). 

Supondo inicialmente que o veículo frena exclusivamente pela ação de um 

coeficiente de atrito entre o veículo e a estrada, temos da 2ª Lei de Newton (YOUNG; 

FREEDMAN, 2008): 

 

∑ 𝐹𝑖
⃗⃗⃗ = 𝑚. �⃗�

𝑖

= −𝜇. 𝑚. 𝑔 (î)        (4) 
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onde, 𝜇 é o coeficiente de atrito e |𝑁| = |𝑚. �⃗�|. 

 

Como a velocidade 𝑣 está relacionada com a aceleração através de |𝑎|⃗⃗⃗⃗⃗⃗ =
𝑑𝑣

𝑑𝑡
, 

temos: 

𝑚.
𝑑𝑣

𝑑𝑡
= −𝜇. 𝑚. 𝑔                                   (5) 

 

Manipulando a equação (5) chegamos a: 

 

𝑑𝑣

𝑑𝑡
= −𝜇. 𝑔                               (6) 

 

A equação (6) é diferencial, de forma a resolvê-la, temos que: 

 

𝑑𝑣 = −𝜇. 𝑔. 𝑑𝑡                        (7) 

 

Integrando a equação (7), chegamos a: 

 

𝑣 = −𝜇. 𝑔. 𝑡 + 𝑣0                  (8) 

com 𝑡0 = 0. 

 

A velocidade também está relacionada com a distância, através de 𝑣 =
𝑑𝑥

𝑑𝑡
. Dessa 

forma, resolvendo a equação (8) de forma análoga a equação (4): 

 

𝑥 = −
𝜇. 𝑔𝑡2

2
+  𝑣0. 𝑡           (9) 

onde, 𝜇 é o coeficiente de atrito estático e  𝑣𝑜 a velocidade inicial do veículo. 

 

De (8), chegamos a: 

𝑡 =
𝑣0−𝑣

𝜇. 𝑔
                      (10) 

com 𝑡0 = 0. 
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Substituindo (10) em (8) chegamos à máxima velocidade permitida dada uma 

distância9 de frenagem 𝑥 = 𝑑, através da equação de Torricelli 𝑣0
2 = 𝑣2: 

 

𝑣𝑜² = √2. 𝜇. 𝑔. 𝑑                                              (11) 

 

Nota-se que nesse caso, a distância de frenagem é independente da massa do 

carro. Entretanto, esse modelo não é realístico, visto que a capacidade de dissipação 

de energia cinética dos freios depende da carga do veículo, cuja dependência 

empírica10 pode ser aproximada pela equação: 

 

𝐹𝑎𝑡 = −𝜇𝑚0𝑔 (
𝑚

𝑚𝑜
)

𝛼

   (î)     (12) 

 

com 𝛼 , constante da sensibilidade da carga nos pneus11 aproximadamente igual a 0,8. 

O coeficiente de atrito continua sendo 𝜇, porém medido quando o carro possui massa 

𝑚𝑜.  Já 𝑚𝑜 seria uma espécie de massa "segura", enquanto que 𝑚 seria a massa "real", 

com sobrepeso.  𝛼 = 1 reproduz o resultado da equação (4), uma vez que nesse caso o 

veículo poderia transportar qualquer quantidade de carga e assim parar 

completamente no mesmo instante de tempo. 

Resolvendo a equação (12) de forma análoga a equação (5), observamos que um 

carro inicialmente com velocidade 𝑣𝑜 terá de percorrer uma D > d dada pela equação 

(11), necessitando de um tempo T > t  maior para parar completamente, tendo em vista 

que a derivada temporal do momento não é proporcionalmente o dobro, ou seja, a 

força de atrito não consegue dissipar o excesso de quantidade de movimento no 

mesmo tempo, e o carro precisa de mais tempo para parar, refletindo numa distância 

D > d. Tomando 
𝑚

𝑚𝑜
= 𝑀, a equação (9) pode ser escrita como:  

 
9 Ver: SILVEIRA, F. L. Um interessante e educativo problema de cinemática elementar aplicada ao 
trânsito de veículos automotores – a diferença entre 60 km/h e 65 km/h. Caderno Brasileiro de Ensino de 
Física, v. 28, n. 2, p. 468-475, 2011. 
10 A equação 13 é um modelo empírico para os freios, que surge de um fenômeno chamado “Tire load 
sensitivity”. Nesse caso, a força de atrito, a força resultante, vai depender também da massa do carro. 
11 Wikipedia. Tire load sensitivity - Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2016. Acesso em: 10 maio 2017. 
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𝑥(𝑡) = −
𝜇𝑔𝑡2

2(𝑀)
1
5

+ 𝑣0. 𝑡     (13)  

 

A  figura 8 mostra uma simulação da equação 13. 

 

Figura 8. Variáveis dinâmicas para o problema.  

v(t) e x(t) referem-se ao carro com M=1, enquanto que, 

V(t) e X(t) referem-se ao carro com M=2. Fonte: Autores. 

 

Neste caso, na figura 8, temos que M=1 seria o caso seguro (curvas em 

vermelho), no qual refere-se a massa do veículo “segura”. Já para M=2 seria o caso do 

veículo com sobrepeso (curvas em preto) com o dobro da massa “segura”. Assim, com 

M=2, o carro tem o dobro da quantidade de movimento �⃗� = 𝑀. �⃗�0. 

 

2.1.4 Distância de reação 

 

Anterior ao momento em que o condutor aciona os freios, decorre o tempo de 

reação, tempo entre o momento em que o obstáculo é detectado até o momento em que 

os freios são acionados. Assim, o tempo de reação corresponde ao tempo que 

demoramos para reagir a um impulso nervoso (VIAS SEGURAS, 2015). 

O tempo de reação pode variar, de indivíduo, podendo ir de 1 a 2 segundos, 

estando o indivíduo em seu estado normal, pois fatores como cansaço e embriaguez 

pode interferir neste (VIAS SEGURAS, 2015). Nesse sentido, durante o tempo de 
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reação o veículo continua se locomovendo, podendo provocar um acidente. 

Chamamos de distância de reação, a distância percorrida pelo veículo durante o tempo 

de reação (ibid.). Podemos expressá-la matematicamente da seguinte forma: 

 

𝑑𝑅 = 𝑣. 𝑡𝑅       (14) 

 

No qual, 𝑑𝑅=distância de reação,  𝑣=velocidade e 𝑡𝑅 = tempo de reação. 

Manipulando a equação 15, temos que: 

 

 𝑡𝑅 =
𝑑𝑅

𝑣
         (15) 

 

Da equação 16, temos que quanto maior o tempo de reação maior a distância de 

reação e consequentemente maior a distância de parada do veículo.  Por isso, a 

importância da distância segura entre veículos pois, a depender da velocidade o veículo 

não consegue frenar a tempo de evitar uma colisão. A distância de parada do veículo 

depende tanto da distância de reação, como da distância de frenagem. A figura 9 

ilustra a distância de parada. 

 

 
Figura 9. Distância de parada.  

Fonte: <http://defensiva.com.br/livro-2/capitulo-4-nocoes-basicas-de-conducao/>. 

Acesso em: 31 jan. 2018. 

2.1.5 Lei da Inércia 

 

Aristóteles acreditava que um corpo só poderia se mover sob influência de uma 

força. Já Galileu Galilei (1564-1642) contrariava tal ideia, pois acreditava que mesmo 
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na ausência de forças um corpo continuaria se movendo e que essa tendência do corpo 

resistir a mudança de velocidade, denominava-se inércia (HEWITT, 2012).  

Isacc Newton (1642-1727) “refinou” a ideia de Galileu e postulou a Lei da Inércia, 

também conhecida como primeira lei de Newton. Assim, este a enunciou da seguinte 

forma em seu livro Principia: “Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de rapidez 

uniforme em uma linha reta a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele”. 

(ibid.). Assim, na ausência de forças, isto é, caso quando o somatório das forças 

existentes no corpo é nulo, um corpo que está em repouso tende a continuar em 

repouso. Assim, como o corpo em movimento retilíneo uniforme tende a continuar em 

movimento retilíneo uniforme (Ibid.). 

A 1ª Lei de Newton, apesar de definida em poucos linhas não é simplória, como 

a ideia que muitos passam erroneamente em sala de aula. Pelo contrário, esta, embora 

teórica, é muito complexa pela dificuldade de imaginar movimentos infinitos, sendo 

discutida até os dias atuais (PONCZEK, 2002). Por isso, a necessidade de trabalhar de 

forma contextualizada, pois acreditamos ser possível contribuir para a aprendizagem 

significativa e a percepção de situações reais com auxílio do conhecimento.  

A Lei da Inércia é facilmente visualizada no cotidiano. Por exemplo, em uma 

freada repentina os ocupantes de um veículo tendem a continuar em movimento, por 

inércia. Por isso, a importância da utilização do cinto de segurança. O cinto de 

segurança tem a finalidade de evitar o choque do passageiro contra as partes internas 

do veículo. 

 

2.1.6 Impulso 

 

Da definição dada para o conceito de quantidade de movimento, na equação 

(1), temos que o conceito de quantidade de movimento é definido como: 

 

�⃗� = 𝑚. �⃗�         

Digamos que a quantidade de movimento �⃗� de um corpo varie, logo ou a massa 

ou velocidade ou ambas irão variar (HEWITT, 2011). Já para o caso em que a massa se 

mantém constante, como ocorre na maioria dos casos, a velocidade varia e, portanto, 
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existe aceleração (Ibid.).  Conforme a 2ª Lei de Newton, equação (3), uma força produz 

a aceleração. Assim, compreendendo que a aceleração corresponde a variação da 

velocidade em um certo intervalo de tempo, temos que “quanto maior a força que atua 

num objeto, maior será a variação ocorrida na sua velocidade, e daí, no seu momentum”. Além 

da força, para alterar a quantidade de movimento de um veículo, temos o tempo. Pois, 

aplicar uma força durante um curto intervalo de tempo e durante um tempo 

prologando possui diferença.  Vejamos o exemplo dado por Hewitt (2011): “aplique 

uma força breve a um carro enguiçado e você conseguirá produzir apenas uma pequena alteração 

em seu momentum. Aplique a mesma força por um período de tempo prologando e resultará 

numa variação maior do momentum”. Assim, a variação da quantidade de movimento 

depende de dois fatores: a força e o tempo em que ela atua. Podemos verificar essa 

variação através do Impulso, expresso matematicamente por: 

 

𝐼 = �⃗�. 𝑡 (16)  

onde, 𝐼=impulso, �⃗�=força e 𝑡=tempo. 

 

Sabendo que o impulso modifica a quantidade de movimento, chegamos ao 

teorema impulso-quantidade de movimento, expresso por: 

 

𝛥�⃗�  =  �⃗�. 𝛥𝑡 (17) 

 

derivado da 2ª Lei de Newton (equação 3). 

Assim, quanto maior for o impulso exercido maior será a variação da 

quantidade de movimento.  

O conceito de impulso pode ser visualizado no trânsito, por meio do uso do 

capacete.  O uso do capacete diminui o impacto de uma força, consequência de uma 

colisão, na cabeça, isto é, este prologa o tempo durante o qual a quantidade de 

movimento da cabeça é levada a zero. Assim, “um intervalo de tempo maior reduz a força 

e diminui a desaceleração decorrente” (HEWITT, 2011, p. 86). 
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CAPÍTULO 3 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE PESQUISA E DE ENSINO 

 

Descrevemos neste capítulo as escolhas metodológicas e os procedimentos 

realizados. Fazemos uma discussão acerca do tipo de pesquisa que caracterizou nosso 

trabalho, bem como as técnicas e instrumentos utilizados na coleta dos dados e os 

procedimentos seguidos para tratamento e análise dos dados. 

 

3.1  CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Diversas são as possibilidades metodológicas que podem ser utilizadas numa 

pesquisa, as quais devem ser coerentes com os objetivos da investigação. Neste 

contexto, considerando nosso objetivo geral, utilizamos como embasamento 

metodológico deste trabalho a abordagem qualitativa, uma vez que os investigadores 

estão preocupados em compreender o processo de aprendizagem conceitual dos 

participantes da investigação (BOGDAN; BIKLEN, 1994). 

De modo geral, a pesquisa qualitativa consiste em “uma metodologia de 

investigação que enfatiza a descrição, a indução, a teoria fundamentada e o estudo das 

percepções pessoais” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 11). Além desses aspectos os autores 

apresentam categorias básicas que caracterizam este tipo de pesquisa. Entretanto, os 

autores asseveram que nem todas as pesquisas qualitativas precisam atender a essas 

condições em conjunto. Dessa forma, selecionamos aqui algumas das categorias que, 

ao nosso ver, orientaram nossa pesquisa: (i) a fonte de dados é o ambiente natural e o 

pesquisador seu principal instrumento: A pesquisa qualitativa requer o contato direto do 

pesquisador com o campo da pesquisa. No que concerne à nossa pesquisa, isso refere-

se ao contato direto e intensivo com o dia a dia escolar, uma vez que nos propomos a 

avaliar uma intervenção pedagógica. (ii) a investigação é descritiva: Isso possui 

coerência, na medida em que na nossa intervenção o material obtido é 

predominantemente formado de descrições de depoimentos e acontecimentos da sala 

de aula. (iii) o pesquisador se interessa mais pelo processo do que pelo produto: Se seguimos 
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os pressupostos da TAS, temos que o processo avaliativo deve ser coerente com tal 

teoria. Dessa forma, a nossa Sequência Didática fez uso constante de atividades, as 

quais preocupavam-se com as interações cognitivas realizadas pelos alunos e o 

envolvimento dos mesmos ao longo do processo. (iv) o significado é de importância vital: 

Para a TAS os significados estão nas pessoas e não nas coisas, como por exemplo no 

livro didático. Dessa forma, a perspectiva do sujeito é de fundamental importância. 

No nosso trabalho, por exemplo, nos prestamos a considerar as perspectivas dos 

participantes ao longo da pesquisa, isto é, compreender como os mesmos analisavam 

e internalizavam os conteúdos conceituais. 

Faz necessário deixar claro nossa escolha pelo desenvolvimento de uma pesquisa 

de intervenção pedagógica. Esta, segundo Damiani e colaboradores (2013, p. 60), consiste 

em uma pesquisa que “envolve o planejamento e a implementação de interferências 

(mudanças, inovações pedagógicas) – destinadas a produzir avanços, melhorias, nos processos 

de aprendizagem dos sujeitos que delas participam – e a posterior avaliação dos efeitos dessas 

interferências”. Acreditamos que esta modalidade de pesquisa é a que melhor se 

adequada para alcançarmos os objetivos do nosso estudo, já que o trabalho envolve a 

aplicação de uma sequência didática em sala de aula. 

 

3.2 CONDIÇÕES DE CONTORNO E SUJEITOS DA PESQUISA 

 

O estudo em questão foi desenvolvido em um colégio da Rede Pública Estadual, 

localizado no município de Amargosa/BA (cidade a 270 km de Salvador/BA), em uma 

turma do 1º Ano do Ensino de Médio do noturno, de faixa etária entre 16 e 23 anos. A 

turma é composta de 38 alunos, sendo que ativos temos somente 27 alunos. O convite 

para participação foi feito em um encontro específico, em que foram apresentados os 

objetivos da pesquisa e procedimentos metodológicos. Em seguida, foi entregue, lido 

e explicado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B e C), o qual 

a maior parte dos alunos assinou, ou levou para seus pais assinarem, e se dispuseram 

a participar da pesquisa de forma voluntária. Os alunos ficaram à vontade para 

optarem pela não-participação à pesquisa, inclusive foi dito que isso não teria qualquer 

impacto na nota ou desempenho deles ao longo do processo. Dos 27 alunos somente 
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21 participaram da pesquisa. Deste modo, somente trabalhamos com os dados desses 

21 alunos (Sendo que A2 e A21 só participaram do primeiro dia da intervenção). 

Asseguramos aos participantes o respeito a todas as questões da ética em pesquisa. Foi 

assegurado a eles que poderiam deixar de participar da pesquisa a qualquer momento. 

Para garantia do anonimato os participantes foram identificados aleatoriamente pelos 

códigos A1 a A27. O código P indica falas e/ou reflexões da pesquisadora durante a 

intervenção didática. 

A escolha dessa Escola se deu em vista da disposição do professor efetivo de 

física em ceder uma de suas turmas para a realização da intervenção e da pesquisa. A 

escolha da turma se deu pelo fato de ela ter as duas aulas de Física geminadas, o que 

entendemos ser mais adequado para o desenvolvimento da pesquisa. Uma vez que as 

trocas de sala de aula sempre consomem alguns minutos, portanto, optamos pelas 

aulas geminadas.    

Nós (professor pesquisador e professor titular da turma), durante a aplicação 

da SD assumimos a regência da turma juntamente. Em todas as aulas da intervenção, 

estávamos em sala de aula. Cabe pontuar que nos reunimos com o orientador da 

pesquisa para discutir o processo e ajustar o planejamento. 

A sequência didática teve duração de 24 horas/aulas de 40 min., acrescida da 

culminância dos projetos construídos.  A disciplina de Física tinha 2 aulas semanais 

geminadas, de duração de 40 minutos cada, ocorrendo das 19h40min. às 08h20min. e 

das 08h30min. às 21h10min.  Por conta das horas/aulas de 40 min tivemos que adequar 

o planejamento da sequência didática a tal situação, uma vez que tal fato foi novo para 

nós, pois as turmas com que tivemos contato anteriormente tinham horas/aulas de 50 

min. Nesse sentido, as atividades programadas precisaram ser reduzidas ou 

modificadas por conta do tempo menor das aulas. Apesar das várias dificuldades, 

acreditamos que foi possível realizar um trabalho interessante. O que nos mostra, que 

apesar da pouca quantidade de horas/aula, é possível fazer um trabalho satisfatório.  

Em conversa inicial com o professor regente da turma, os alunos só tinham visto 

até aquele momento o conteúdo de Movimento Retilíneo Uniforme (MRU), uma vez 

que o mesmo só iniciou as aulas com os alunos no mês de maio de 2017. Antes deste 

período, os alunos não tinham professor de Física. 
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As primeiras aulas ocorreram no mês de junho de 2017. Dividimos a sequência 

didática em duas partes: pré-intervenção e intervenção. A seguir, passaremos a 

descrever a nossa sequência didática detalhadamente por aulas. 

Considerando o objetivo geral da pesquisa, optamos por fazer nossa 

intervenção em uma Turma do 1º Ano do Ensino Médio, visto que nesta série estão os 

conteúdos conceituais de física previamente selecionados. Entretanto, deixamos claro 

que nada impede de a sequência didática (SD) ser ministrada em outras séries, ficando 

a cargo do professor analisar o nível cognitivo dos alunos, bem como os subsunçores 

presentes em suas estruturas cognitivas. 

 

3.3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

 

Considerando o viés qualitativo da pesquisa, temos que esta investigação fez 

uso de variados instrumentos para a constituição dos dados. Assim, combinamos 

diferentes formas de olhar para o problema de pesquisa e buscamos fazer um processo 

de triangulação de dados. A triangulação conforme Denzin (1998, p. 318 apud 

MOREIRA, 2011b, p. 105) “é o emprego e combinação de várias metodologias de pesquisa no 

estudo de um mesmo fenômeno”.  Assim, no decorrer da pesquisa, utilizamos para a 

constituição dos dados as seguintes técnicas e instrumentos: observação-participante; 

questionário; diário de campo. 

Em uma investigação são utilizadas várias modalidades de observação. Na 

pesquisa em questão optamos pela observação participante, a qual segundo Marconi e 

Lakatos (2010, p. 177) corresponde à “participação real do pesquisador na comunidade ou 

grupo”. A observação participante coloca o pesquisador como membro do grupo em 

que decorre a investigação, de modo que este vivencie e trabalhe no sistema de 

referência do observado (ibid.). 

Um dos produtos gerados da observação participante foi o registro no diário de 

campo, que deu origem a descrições e reflexões. O diário de campo, conforme Bogdan 

e Biklen (1994), é essencial, pois neste o pesquisador dispõe reflexões acerca de sua 

própria subjetividade. Assim, em linhas gerais, de acordo com os mesmos autores, no 
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diário de campo “o investigador registrará ideias, estratégias, reflexões, palpites, bem como 

os padrões que emergem”. 

Além do diário de bordo, foi utilizado como forma de registro da intervenção 

gravações de vídeo-áudio, em que posteriormente foram selecionados episódios de 

ensino (CARVALHO et al., 1993 apud CARVALHO, 2004) para serem transcritos e 

transformados em dados brutos. Na seleção de episódios de ensino são realizados 

recortes, em que situações-chave relacionadas à questão-problema são resgatadas. 

Um outro instrumento utilizado foi o questionário, o qual serviu de subsídio 

para avaliação dos conhecimentos prévios dos alunos no início da sequência didática. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2010, p. 184), o questionário “é um instrumento de 

coleta de dados, constituído por uma série de perguntas, que devem ser respondidas por escrito 

e sem a presença do entrevistador”. Elencamos aqui algumas das vantagens de trabalhar 

com questionário, conforme as mesmas autoras:  economiza tempo; coleta muitos 

dados simultaneamente; tem menor risco de distorção, por não conter influência do 

pesquisador. 

Realizamos, também, um grupo focal no último encontro de modo a avaliar a 

intervenção didática desenvolvida e identificar alguma mudança nos argumentos dos 

alunos. Para Gomes e Barbosa (1999, p. 1), o grupo focal consiste em um “grupo de 

discussão informal e de tamanho reduzido, com o propósito de obter informações de caráter 

qualitativo em profundidade”. É importante salientar, que na avaliação final da sequência 

didática, a turma tinha reduzido em quase 40% e, portanto, optamos por utilizar tal 

instrumento de modo a permitir realizar as discussões em grupo. 

 Ainda, foi utilizado o material produzido pelos alunos como: atividades 

escritas, produções textuais e atividades em grupo. Cabe pontuar que alguns dos 

instrumentos, após a elaboração e antes de serem aplicados, foram enviados via e-mail 

para os membros do Grupo de Pesquisa que os autores da dissertação integram, a fim 

de que os mesmos fizessem uma leitura crítica de cada instrumento e sugerissem 

correções e ajustes.  

 

 

3.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 
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O referencial que norteou a análise de dados foi a Análise de Conteúdo (AC) 

(BARDIN, 1977).  Em linhas gerais a AC consiste em: 

 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição dos conteúdos das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens (BARDIN, 1977, p. 42). 

 

Conforme Chizzotti (2010, p. 98) “o objetivo da análise de conteúdo é compreender 

criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações 

explicitas ou ocultas”. Dessa forma, a AC tem como pretensão a inferência de 

conhecimentos, por meio do alcance dos significados expressos nos textos. De acordo 

com Bardin (1977) a AC se organiza em três etapas interligadas: (i) pré-análise; (ii) 

exploração do material; e (iii) tratamento dos resultados obtidos e interpretação. 

A pré-análise refere-se à escolha dos documentos e organização dos dados, essencial 

para o direcionamento da análise. Nesta, o analista realiza uma leitura flutuante, de 

modo a conhecer o material e prepará-lo para a análise, a fim de elaborar indicadores 

(frequência observada acerca de um tema em questão), que facilitará a construção de 

categorias e subcategorias. Conforme Bardin (1977, p. 96) “esta fase é chamada de leitura 

flutuante, por analogia com a atitude do psicanalista”. Ainda nesta fase, são formulados 

hipóteses e objetivos e elaborados indicadores com a finalidade de realizar 

posteriormente inferências e interpretações (BARDIN, 1977). 

Feita a pré-análise do material, seguimos para a análise propriamente dita, a 

qual consiste na exploração do material, que conforme Bardin (1977) corresponde à 

sistematização das decisões tomadas na etapa anterior. Esta etapa, de acordo com a 

autora, é exaustiva, uma vez que é nela que se definem as categorias de análise. Para 

tanto, parte-se de um sistema de codificação no qual são realizados recortes, 

enumerações e classificações dos conteúdos, identificando unidades de registro, as quais 

consistem de palavras, temas, itens, etc., e unidades de contexto, que consiste em um 

pano de fundo que permite compreender a unidade de registro (ibid.). Ainda, nesta 

etapa é realizada o processo categorização, que consiste na “operação de classificação de 
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elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e seguidamente por reagrupamento 

segundo o gênero (analogia) com critérios previamente definidos” (BARDIN, p. 117). O 

processo de categorização pode ser visualizado na tabela 3. 

Por fim, na terceira etapa, tratamento dos resultados obtidos e interpretação, os 

resultados brutos são tratados detalhadamente a fim de gerar inferências, 

interpretações, bem como o confronto com os referenciais utilizados (BARDIN, 1977), 

tomando por base o emissor (produtor da mensagem) e a mensagem (os conteúdos 

levantados) (ibid.). Conforme Bardin, os resultados ainda podem ser submetidos a 

operações estatísticas simples, que permitam ao analista sintetizar as informações 

fornecidas pela análise através de diagramas, tabelas, gráficos etc.  

Nesta última fase, devemos nos ater ao que as categorias nos dizem, tomando 

como marcos para essa análise o emissor da mensagem (uma vez que esta o representa) 

e a própria mensagem (revelação de realidades subjacentes, levantamento de 

conteúdos, assuntos, temas etc.). 

Em alguns momentos utilizamos elementos propostos por Bogdan e Biklen 

(1994), que sugerem um sistema de codificação para análise dos dados. Dentro desta 

perspectiva, defende-se que a análise de dados “envolve o trabalho com os dados, a sua 

organização, divisão em unidades manipuláveis, síntese, procura de padrões, descoberta dos 

aspectos importantes e do que deve ser aprendido e a decisão sobre o que vai ser transmitido aos 

outros” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 205). Assim, o desenvolvimento de um sistema 

de codificação envolve a procura de regularidades e padrões na busca de categorias 

de codificação. Vale ressaltar que um conjunto de dados pode ser codificado mais de 

uma vez na procura de semelhanças que possam facilitar as inferências (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994). 

 

Tabela 3. Categorias e Subcategorias de análise. 

Categorias Subcategorias Unidades de registro 

 Lei da Inércia e tecnologia do 
uso do cinto de segurança. 

Conhecimentos prévios 
Ex.: falta do uso do cinto de 
segurança; jogada para fora. 

Diferenciação progressiva 

Ex.: continua em repouso; 
continua em movimento; 
ausência de força externa; 
mudança de velocidade. 

Consolidação 
Ex.: mudança de velocidade; 
mudança no estado inicial. 
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Velocidade e a distância de 
parada. 

Conhecimentos prévios 
Ex.: rapidez; distância; 
velocidade escalar; distância. 

Diferenciação progressiva e 
Reconciliação Integrativa 

Ex.: velocidade escalar; 
distância. 

Consolidação Ex.: influência da velocidade. 

Quantidade de movimento e a 
influência da massa e 
velocidade. 

Subsunçores 
Ex.: peso; desconforto; não tem 
freios. 

Pseudo-organizadores 
Ex.: menor massa; tudo que 
ocupa lugar no espaço. 

Diferenciação progressiva do 
conceito de quantidade de 
movimento 

Ex.: inércia em movimento; 
massa pela velocidade. 

Consolidação 
Ex.: influência do excesso de 
carga; influência do excesso de 
velocidade. 

Trânsito 

Conceitos Iniciais 
Ex.: locomoção de veículos; 
fluxo de carros. 

Construção do conceito de 
trânsito 

Ex.: movimento de pessoas; 
movimentação de veículos; 
locomoção de animais. 

Cidadania no trânsito 

Sensibilização inicial 
Ex.: responsabilidade; falta de 
punição; falta de conhecimento. 

Cidadania: Conceitos 
preliminares 

Ex.: regra; deveres; direitos; 
pertença. 

Cidadania: Conceitos 
intermediários 

Ex.: mudança de atitudes; 
direito; deveres, se colocar no 
lugar dos outros. 

Passos para a cidadania no 
trânsito 

Ex.: pertencimento; direitos; 
deveres, valores humanitários. 

Empatia _ 
Ex..: desconforto; desrespeito; 
mudança de atitudes. 

Pensando como Designers _ 
Ex.: cartaz; rede social; 
dramatização palestra. 

Perspectivas dos alunos sobre o 
processo desenvolvido 

_ 
Ex.: aulas muito boas; 
desenvolvimento de novas 
ideias. 

Fonte: Autores 
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CAPÍTULO 4 

A SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

Tendo como um dos objetivos o desenvolvimento e aplicação de uma sequência 

didática, no presente capítulo nos dispomos a descrever a proposta de intervenção 

realizada na sala de aula, em um 1º Ano do Ensino Médio do noturno, bem como os 

parâmetros norteadores utilizados para a organização da mesma. 

Nos capítulos anteriores mencionamos a palavra Sequência Didática (SD) 

diversas vezes. Entretanto, até o momento não definimos o que consideramos como 

uma SD. Visto que existem diferentes definições para tal, cabe pontuar aqui o que 

entendemos por sequência didática. Utilizamos a definição dada por Zabala (1998, p. 

18), que nos diz que uma SD consiste em um “conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um 

princípio e um fim conhecidos tanto pelos professores quanto pelos alunos”.  Ainda, conforme 

Zabala (1998, p. 20), as SD “podem indicar a função que tem cada uma das atividades na 

construção do conhecimento ou da aprendizagem de diferentes conteúdos e, portanto, avaliar a 

pertinência ou não de cada uma delas, a falta de outras ou a ênfase que devemos lhes atribuir”. 

Nesse sentido, a nossa SD consiste numa sequência de aulas com diferentes estratégias 

e recursos que, em conjunto, têm como finalidade: promover a aprendizagem 

significativa de conceitos físicos e conteúdos conceituais sobre cidadania no trânsito, 

utilizando como subsídio metodológico a abordagem do DT.  

 

4.1 Articulação Entre a Teoria da Aprendizagem Significativa e a Formação Cidadã: 

Parâmetros Norteadores 

 

O ensino e aprendizagem não pode ser norteado às cegas visto a complexidade 

e a dinamicidade dele. Este deve ser permeado por teorias que auxiliem os professores 

no planejamento e desenvolvimento da aula.  Ronca (1994) concorda com essa ideia, 

pois argumenta que se assim não for os professores se basearão em exemplos de ex-

professores ou farão tentativas de ensaio e erro (muitas vezes frustradas) a fim 
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descobrir a melhor técnica de ensino. Ausubel concorda com a necessidade de teorias 

de ensino que norteiem a prática pedagógica do professor.   Entretanto, embora a teoria 

ausubeliana, defenda o uso de teorias de ensino em sala de aula, é importante destacar 

que para Ausubel de nada adianta o uso de Teorias isoladas, uma vez que desta forma 

elas não resolvem os problemas existentes no ensino. (AUSUBEL et al., 1980) Assim, 

apesar da ênfase de Ausubel em aspectos relacionados a aprendizagem de conceitos 

isso não quer dizer que aspectos outros não sejam importantes.   

Concordamos com Ausubel et al. (1980) quando ele diz que uma das funções 

primárias da educação deveria ser o estímulo ao desenvolvimento de motivações e 

interesses intelectuais inibidos dos alunos visto que, os conteúdos seriam mais bem 

aproveitados se os alunos manifestassem interesse cognitivo na aquisição 

conhecimentos. Desta forma, um material potencialmente significativo não é o 

bastante para que os alunos possam aprender significados, faz-se necessário 

considerar outras variáveis.  Uma dessas variáveis conforme Machado (2006) consiste 

no uso de temas atuais e atividades inovadoras, uma vez que contextos próximos a 

realidade do aluno facilitam a compreensão deles em determinado conhecimento. De 

tal modo, vários autores (VILLANI, 1984; DELIZOICOV; ANGOTTI, 2000; 

DELIZOICOV, 2001; MACHADO, 2006; DELIZOICOV et al., 2007) defendem que o 

ensino de Ciências ganha mais significado para o aluno, quando possui ligação com o 

contexto social no qual eles estão inseridos. 

 Nesse sentido, os conteúdos de aprendizagem vão além de conceitos, de modo 

a atender os alunos em sua totalidade.  Dessa forma, durante a intervenção tentamos 

trabalhar com os seguintes tipos de conteúdo: factuais; conceituais; procedimentais; e 

atitudinais. 

 

4.1.1 Tipologia de Conteúdos 

 

(a) Conteúdos Factuais 

Os conteúdos factuais referem-se ao “conhecimento de fatos, acontecimentos, 

situações, dados e fenômenos concretos e singulares” (ZABALA, 1998). O processo 

educativo está permeado de situações as quais se utilizam os conteúdos factuais. Os 
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nomes de autores, datas de acontecimentos importantes e símbolos da área da física e 

matemática são alguns dos exemplos desse tipo de conteúdo. 

 

(b) Conteúdos Conceituais 

Os conceitos dizem respeito um “conjunto de fatos, objetos, ou símbolos que tem 

características comuns” (ZABALA, 1998), isto é, estes dizem respeito aos conceitos 

propriamente ditos. É dos conteúdos conceituais que se originam os conteúdos 

factuais. Podemos dizer que o aluno aprende determinado conceito a partir do 

momento que consegue utilizar, identificar e interpretar este conceito em qualquer 

atividade (ZABALA, 1998).  A aprendizagem de conceitos nunca pode ser considerada 

terminada, visto que, esta pode ser ampliada, servindo de base cognitiva para a 

aprendizagem futuras. (ibid.). 

 

(c) Conteúdos Procedimentais 

Os conteúdos procedimentais correspondem a ações ordenadas que tem como 

objetivo chegar a um fim comum. Como exemplos de conteúdos procedimentais, 

podemos citar:  ler, desenhar, calcular, classificar, traduzir, etc. (ZABALA, 1998). Em 

linhas gerais, os procedimentos são mecanismos utilizados para o desenvolvimento de 

determinada tarefa.  

 

(d) Conteúdos Atitudinais 

No que confere a dimensão atitudinal do conteúdo, a mesma de acordo com 

Zabala (1998) corresponde a um conjunto de conteúdos característicos de três 

componentes: valores, atitudes e normas. Os valores dizem respeito aos 

princípios/ideias éticas que possibilitam a um indivíduo emitir juízos e sentido acerca 

determinado comportamento. São exemplos de valores: “a solidariedade, o respeito aos 

outros, a responsabilidade, a liberdade etc.” As atitudes correspondem a como os 

indivíduos se comportam de acordo com os valores que tem. São exemplos de atitudes, 

“cooperar com o grupo, ajudar os colegas, respeitar o meio ambiente” etc. As normas são 

definidas como padrões e regras de comportamento dentro de um grupo social. Por 
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exemplo: normas de trânsito, leis da união etc. É muito complexo avaliar as atitudes 

dos alunos, pois esta vai além dos “muros” escolares. 

Em resumo, a tipologia dos conteúdos pode ser sintetizada conforme a tabela 4. 

Nesta tabela, ainda realizamos uma articulação com o nosso trabalho. 

 

Tabela 4. Síntese da tipologia dos conteúdos. 

Tipos de Conteúdos Descrição Na Intervenção 

Conceituais 
Relacionados com os conceitos 

propriamente ditos. 
 

Velocidade, quantidade 
de movimento, 1ª lei de 

newton, impulso, 
cidadania (10 pilares – 

TEIXEIRA, 2000) e 
Legislação (CTB). 

Factuais 
Relacionadas a fatos, situações, 

dados singulares. 
Dados estatísticos. 

Procedimentais Ações ordenadas com um fim. 

Design Thinking. 

Ler e interpretar textos, 
produzir questões, 

argumentar, aplicar os 
conceitos físicos em 

situações do cotidiano. 

Atitudinais 
Agrupados em valores, atitudes e 

normas 

valores (e.g., respeito aos 

outros e responsabilidade), 

atitudes (e.g., cooperar com 

o grupo, ajudar o colega e 

participar das tarefas 

escolares), normas (e.g., 

Código de Trânsito 

Brasileiro) 

Fonte: Autores 

 

4.2  Descrição da Sequência Didática 

 

A nossa SD teve como objetivos educacionais: i) promover a aprendizagem 

significativa de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais (ZABALA, 1998); 

e ii) contribuir para a formação do aluno para o exercício da cidadania no trânsito. Para 

tal, utilizamos como aporte teórico a TAS de Ausubel e a abordagem do DT, além de 

aspectos relacionados à cidadania (TEIXEIRA, 2000; PINSKY, 2008) e ao trânsito 

(SCHETTINI, 2016).  
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A SD segue a estrutura do DT. Cada fase do DT está fundamentada e 

organizada por meio da teoria da Aprendizagem Significativa. Em nossa SD, o DT 

operacionaliza a TAS, uma vez que, alguns pressupostos desta foram parametrizados 

pelas fases do DT, o que vai de encontro com o que defende Araújo et al.  (2014), que 

nos diz que os modelos pedagógicos de cursos que adotam o DT no processo de ensino 

e aprendizagem, tem como um dos pilares o “aprender fazendo”. Nesse sentido, a 

descoberta de problemas relacionados ao trânsito, bem como a prototipação deles 

possibilitaram aos alunos se aproximarem da aprendizagem significativa. Pois, o 

desenvolvimento de tais etapas necessitou que os alunos tivessem uma mínima noção 

dos conceitos físicos e aspectos relacionados ao trânsito.  Vale ressaltar que no encontro 

4, sistematizamos o DT como conteúdo conceitual, para que os alunos pudessem 

utilizá-lo nas aulas posteriores como elemento metodológico. A SD foi dividida em 

blocos, conforme evidenciamos figura 10. 
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Figura 10. Blocos da Sequência Didática. 
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Na tabela 5 apresentamos um plano geral da SD: 

 

Tabela 5. Esquematização da Sequência Didática. 

Encontro Descrição das Atividades Estratégias e Recursos 

1 

1. Apresentação dos participantes; 

2. Convite à pesquisa; 

3. Leitura e assinatura dos termos de consentimento; 

4. Leitura e preenchimento dos Questionários de 
Conhecimentos Prévios 1 - Apêndice D. 

i. Conversa informal; 
ii. Expositiva e Dialogada; 

iii. Atividade escrita. 

2 

1. Projeção das peças publicitárias do Maio Amarelo: 
Dia 3: O aniversário: Causa do acidente - Excesso de 
velocidade; 

 2. Discussão dos vídeos; 

3. Apresentação de fotos e estatísticas; 

4. Levantamento dos acidentes a partir de 
reportagens (discussão em equipe) e formulação do 
problema geral a ser respondido no final da 
sequência. 

i. Dialogada com projeção 
de fotos, vídeos e slides 
em PowerPoint; 

ii. Discussão coletiva; 
iii. Dinâmica de grupo; 
iv. Atividade escrita. 

 

3 

1. Revisão de conceitos de massa e velocidade; 

2. Atividade escrita (Diferença entre massa e peso- 
indicação de velocidade) - Apêndice E. 

i. Expositiva e Dialogada; 
ii. Atividade escrita. 

4 

1. Apresentação da metodologia de pesquisa: Design 
Thinking → Fases de trabalho; 

2. Divisão das equipes de trabalho; 

3. Leitura, explicação e Entrega de plano de 
pesquisa—Apêndice F (Design Thinking) – para casa. 

i. Expositiva e Dialogada 
com uso de slides 
PowerPoint; 

ii. Atividade escrita. 

5 

1. Revisão do Design Thinking; 

2. Elaboração do plano de pesquisa em sala; 

3. Leitura e preenchimento do questionário de 
conhecimentos prévios 2 - Apêndice G. 

i. Dialogada; 
ii. Dinâmica de grupo; 

iii. Atividade escrita. 

 

6 

1. Estudo dirigido sobre conceitos físicos acerca do 
conceito de quantidade de movimento, impulso, 
velocidade e Lei da Inércia - Apêndice H; 

2. Entrega de material teórico para suporte das 
respostas do estudo dirigido. 

i. Dinâmica de grupo; 
ii. Atividade dirigida; 

iii. Atividade escrita. 

7 
1. Apresentações de miniaulas temáticas 
(argumentação sobre a importância do problema do 
trânsito utilizando a física como suporte). 

i. Seminários; 
ii. Discussão coletiva. 
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8 

1. Abordagem do conceito de quantidade de 
movimento, impulso, velocidade e Lei da Inércia; 

2. Discussão coletiva acerca da relação existente 
entre os conceitos físicos e os problemas de trânsito 
de cada grupo; 

3. Entrega de atividade acerca dos conceitos 
discutidos- Apêndice I.  

i. Aula expositiva e 
dialogada; 

ii. Atividade escrita. 

 

9 

1. Exibição de vídeos (tabela 7); 

2. Discussão dos vídeos; 

3. Leitura das notas da unidade. 

i. Discussão coletiva com 
auxílio de vídeos. 

10 

1. Atividade em equipe (formulação e afunilamento 
de soluções para os problemas) – roteiro ideação- 
Apêndice J; 

2. Estudo dirigido sobre cidadania- Apêndice L; 

3. Entrega de material teórico para suporte das 
respostas do estudo dirigido. 

ii. Dinâmica de grupo; 
iii. Discussão coletiva; 
iv. Atividade escrita. 

11 

1. Breve discussão do estudo dirigido sobre 
cidadania realizado; 

2. Criação de protótipos com base nas soluções 
construídas. 

i. Seminário; 
ii. Dinâmica de grupo; 

iii. Trabalhos manuais. 

12 1. Plano de aprendizagem- Apêndice M.  i. Atividade escrita. 

13 1. Culminância do projeto. 

i. Palestra; 
ii. Seminários - 

apresentação para o 
público interno e 
externo no auditório. 

 

14 1. Avaliação da sequência didática. 
i. Discussão coletiva; 

ii. Grupo focal. 

Fonte: Autores. 

 

A seguir apresentaremos uma descrição detalhada das atividades realizadas 

durante os encontros desenvolvidos. A descrição dos encontros compreende a seleção 

de algumas anotações e reflexões registradas no caderno de notas. 

 

Aula 1 - 07/06/17 (Duas aulas de 40 minutos)  

 

Iniciamos a aula nos apresentando para os alunos. Posteriormente, os alunos se 

apresentaram. Essa dinâmica de apresentações teve como objetivo iniciar a construção 
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de um ambiente favorável para turma, que permitisse a participação dos alunos no 

decorrer da intervenção. Em seguida, realizamos o convite para turma participar da 

pesquisa, em que damos ênfase aos objetivos, estratégias e recursos a serem utilizados 

com os alunos durante a intervenção. Nós deixamos os alunos bem livres para fazer 

perguntas, e todas as dúvidas dos alunos foram esclarecidas. Nós mencionamos a 

importância de trabalhar a Física com questões do cotidiano. Demos exemplos da 

eletricidade de nossas casas, do som, e chegamos aos acidentes de trânsito (tema de 

contextualização do nosso trabalho).  

De modo a instigar os alunos a quererem participar da SD fizemos alguns 

questionamentos relativos a articulação de Física e trânsito. Para a Teoria ausubeliana 

uma das condições para a ocorrência de aprendizagem significativa é a predisposição 

dos alunos para aprender de forma voluntária (AUSUBEL et al., 1980). Desta forma, 

entendemos que é tarefa nossa realizar atividades que motivem os alunos e os 

permitam desenvolver esta predisposição. 

Este momento inicial consistiu na fase da descoberta do DT (EDUCADIGITAL, 

2014), no qual os alunos tiveram o primeiro contato com problemas relativos aos 

acidentes de trânsito, de modo que pudessem realizar um panorama, através do 

levantamento de acidentes mais frequentes. 

Consideramos esse momento de indagações muito importante. No geral, à 

primeira vista, neste momento pudemos perceber que a turma é muito participativa. 

Foram realizados questionamentos como: Por que é importante respeitar os limites de 

velocidade? A5 relatou que era por causa da multa ou por causa do risco de acidentes. 

Entretanto, os alunos não conseguiram explicar o que acontecia com o veículo no 

decorrer de um acidente, de acordo com o ponto de vista científico. Por que em um 

carro de passeio eu não posso colocar mais de cinco pessoas? A16 nos respondeu que era 

por causa da estabilidade do carro. A5 respondeu que era por causa da quantidade de cintos de 

segurança. Neste momento, nós continuamos indagando os alunos, perguntando se o 

excesso de carga também poderia aumentar os riscos de acidentes. A16 respondeu que 

afeta, dando exemplo do caminhão sobrecarregado quando sobe a ladeira.  Os professores 

continuaram indagando os alunos, trazendo desta vez a questão da superlotação dos 

ônibus. Pedimos para que eles relatassem como era o ônibus que utilizavam para ir à 
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escola (àqueles que utilizavam deste transporte). A7 descreveu que os ônibus escolares não 

tinham segurança, muitas vezes os passageiros ficam muito apertados com os outros alunos. 

Poucos alunos responderam a esse questionamento, visto que de acordo com o 

questionário inicial são poucos alunos que utilizam o ônibus escolar, nesta turma. 

Mesmo assim, pedimos para que os outros imaginassem a situação. Então, 

perguntamos se eles consideravam isso bom ou ruim?  A16 respondeu que bom pelo fato 

de terem um transporte para irem até a escola, mas ruim pelo fato de irem apertados.  

Problematizamos a questão dos direitos que os mesmos têm de utilizar um ônibus com 

segurança, então, muitos dos alunos (e.g., A6 e A19) mencionaram a corrupção  como uma 

das causas dessa superlotação, o que nos remete ao chamado “jeitinho brasileiro” e ao 

fato de alguns quererem se dar bem em detrimento do outro. Nesse sentido, 

enfatizamos aos alunos a importância de questionarem o poder público, realizarem 

manifestos assinados etc., pois, eles têm o direito de ir e vir para a escola em segurança 

e, por isso, nos trâmites da lei poderiam exigir seus direitos. 

Então, perguntamos: será que o fato de o ônibus ir superlotado não pode 

ocasionar um acidente? Os alunos ficaram em silêncio. Notamos que eles não 

conseguiam visualizar a situação.  Então, utilizamos como exemplo a circunstância de 

um homem carregando sozinho 3 sacos de cimento nos ombros. O que acontece com 

ele? Ele consegue se deslocar facilmente? Ele vai sair do lugar facilmente? A16 

respondeu que sim. Até que ponto ele e iria conseguir percorrer um trajeto do mesmo 

jeito, comparado a uma situação que não tivesse com cimento algum?  Novamente, 

A16 respondeu dizendo que a todo o caminho. A10 disse que iria começar a se cansar rápido e 

em algum ponto iria parar ou nem sairia do lugar. Tentamos comparar essa situação ao 

sistema mecânico de um caminhão supercarregado subindo uma ladeira. Feitos os 

questionamentos, nenhuma resposta pronta foi dada, visto que dissemos aos alunos 

que iriamos construir essas respostas ao longo da intervenção por meio do conceito de 

quantidade de movimento. 

Esse momento inicial, teve como importância mostrar aos alunos a relevância 

da pesquisa. Posterior a esse momento, explicamos que aqueles que quisessem 

participar do estudo tinham que se posicionar por meio de um termo. Então, 

explicamos o que é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Fizemos a leitura 
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do termo e sanamos as dúvidas. Em seguida, distribuímos os termos e pedimos para 

que todos os alunos que fossem maiores assinassem nas linhas indicadas, caso 

concordassem. Já os menores de idade foram orientados a levar o documento para um 

responsável legal assinar. 

Na segunda aula, lemos o Questionário de Conhecimentos Prévios 1 (APÊNDICE 

D) e explicamos a finalidade de respondê-lo. Falamos que não queríamos verificar 

respostas “certas” ou “erradas”. O mapeamento de conhecimentos prévios é um dos 

fatores fundamentais para a aprendizagem, conforme defende a Teoria de Ausubel. O 

DT também concorda com esse mapeamento inicial, de modo a nortear o desafio 

estratégico para a resolução dos problemas encontrados na fase da descoberta 

(CALVACANTI; FILATRO, 2017). Nesse sentido, conhecer aquilo que o aprendiz já 

sabe nos permite ter conhecimento se ele possui o subsunçor para a aprendizagem de 

determinado conteúdo. Alguns alunos não quiseram responder o questionário de 

conhecimentos prévios de forma completa. Dessa forma, não os obrigamos a respondê-

lo, mas argumentamos da importância dele para o planejamento das aulas 

subsequentes e para a aprendizagem dos estudantes. 

 

Aula 2 - 14/06/17 (Duas aulas de 40 minutos) 

 

A aula se iniciou com a montagem do Datashow que seria para exibição de 

vídeos e slides. Iríamos iniciar a aula com alguns questionamentos e depois passar os 

vídeos. Entretanto, a primeira parte se deu com projeção de vídeos, slides e discussões, 

uma vez que outro professor da escola queria utilizar o Datashow. As caixas de som 

estavam com o volume de áudio muito baixo e qualidade muito ruim, o que nos 

impediu de passar os vídeos pela segunda vez, como planejado. Apenas um vídeo foi 

repetido. Este consiste numa peça publicitária em prol da campanha Maio Amarelo que 

conta a história dos pais que estavam fazendo uma surpresa para comemorar o 

aniversário de Sofia, sua filha, em uma pizzaria. Mas, infelizmente a caminho da 

pizzaria Sofia foi atropelada quando estava atravessando a faixa de pedestre, por um 

condutor a 120 km/h. Infelizmente Sofia não resistiu, e não pode comemorar o seu 

aniversário. 
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 Após a exibição do vídeo, perguntamos quem entendeu o vídeo e poderia 

explicar. A princípio somente o pessoal da frente tinha entendido os vídeos. Então, 

novamente perguntamos quem poderia explicar o que entendeu, uma das alunas 

levantou a mão e começou a explicar. Questionamos se os alunos concordaram com a 

aluna e se entenderam. Muitos concordaram e explicaram o seu ponto de vista, outros 

disseram que só tinham entendido após a aluna explicar.  Então, fizemos mais outros 

questionamentos referentes ao tipo de infração que alunos conseguiam visualizar nos 

vídeos e a causa dos acidentes. Os alunos foram dizendo e fomos listando no quadro. 

Este momento de elencar as possíveis causas dos acidentes, faz parte da fase da 

descoberta presente no DT, a qual os Designs Thinkers realizam um primeiro contato 

com o problema.  

Após esse momento, realizamos outros questionamentos, a fim de chamar 

atenção dos alunos para a problemática do trânsito. Os questionamentos são 

importantes, tendo em vista o mapeamento dos conhecimentos prévios e a 

problematização dos conhecimentos trazidos pelos alunos, de modo a permiti-los 

perceber que suas concepções alternativas não dão conta de responder aos 

questionamentos propostos, havendo necessidade da introdução de um novo 

conhecimento.  

Realizamos, então, a apresentação de fotos de acidentes de trânsito reais, bem 

como estatísticas gerais sobre o trânsito. Percebemos que referente as fotos, os alunos 

ficaram impactados e muitos que estavam jogando bola na quadra ao lado se 

aproximaram até da janela da sala para olhá-las. Após este momento, foi realizada uma 

pequena atividade. Pedimos para os alunos se reunirem em grupos, aos quais foram 

entregues reportagens relacionadas aos acidentes de trânsito recentes, acontecidas em 

Amargosa/BA. Pedimos que os alunos lessem as reportagens e discutissem em grupo. 

Muitos alunos ficaram receosos de ver a reportagem, pois falaram que no dia do 

acidente (se referindo a um dos acidentes levantados) não dormiram, pensando no 

fato. Entretanto, mesmo assim fizeram a atividade. Nesse sentido, podemos dizer que 

a sensibilização para a problemática foi atingida, em vista dos seus comportamentos e 

falas frente ao contexto exibido. Os alunos tiveram 10 minutos para lerem a 

reportagem e discutirem. Após a discussão montamos uma tabela no quadro com as 
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perguntas abaixo. Após as descrições realizadas, levamos os alunos a perceberem que 

os acidentes ocorridos, em sua maioria numa mesma época, tiveram como fator 

determinante a falha humana. 

 

Qual acidente? 
Para cada acidente, 

qual a causa? 

Você conhece 
alguma vítima de 

acidente? 
Qual acidente? 

 

Aula 03 - 29/06/17 (Duas aulas - 40 minutos) 

 

Iniciamos rememorando a aula anterior, enquanto montávamos os 

equipamentos de áudio e vídeo. Falamos para os alunos que naquele dia teríamos um 

novo amigo, a câmera, e que eles não ficassem inibidos em falar, porque somente nós 

iríamos ver as gravações, tal como explicado previamente. Falamos que no 

questionário inicial constatamos que eles estavam com dúvidas sobre os conceitos de 

massa e velocidade. Assim, utilizando como aporte a definição dada por Ausubel 

(2003) acerca dos subsunçores necessários para a aprendizagem significativa, 

realizamos uma aula expositiva dialogada. Esse momento foi essencial, pois teve como 

uma das finalidades promover a diferenciação progressiva do conceito de massa e a 

reconciliação integrativa entre os conceitos de massa e peso, ainda confusos para os 

alunos. Fizemos uma breve problematização e nesta aula os alunos participaram 

bastante. Nas indagações feitas por nós, era perceptível o entusiasmo deles. Alguns já 

tinham algum conceito pré-definido de massa, outros bem pouco definido.  

 Após esse momento, iniciamos a discussão do conceito de velocidade. Partimos 

de um exemplo, para chegar à concordância que velocidade é a razão entre a distância 

percorrida por um determinado intervalo de tempo. Nesse momento, também fizemos 

uso da diferenciação progressiva (AUSUBEL, 2003) 

Na segunda parte da aula, iniciamos explicando a metodologia do DT, 

ferramenta de trabalho a ser utilizada pelos alunos no decorrer das aulas.   Ainda nesta 

aula o Datashow, não funcionou adequadamente. Pegamos outro notebook para testar o 

funcionamento, mas não conseguimos sucesso. Fizemos uma abordagem oral e 

deixamos para iniciar a próxima aula com a explicação do DT. Depois, entregamos 
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uma atividade para os alunos acerca dos conceitos de massa e velocidade (APÊNDICE 

E), para ser respondida em casa e entregue na aula seguinte, tendo em vista a avaliação 

contínua e processual e a verificação da consolidação do conteúdo conceitual para, 

então, prosseguirmos para a etapa seguinte. 

 

Aula 4 - 05/07/17 (Duas aulas de 40 minutos) 

 

Como de costume iniciamos com a montagem dos aparelhos (gravador e 

câmera). À primeira vista os alunos já estavam um pouco mais exibidos frente a 

câmera. Recolhemos as atividades da aula anterior.  Infelizmente poucos alunos a 

entregaram. Falamos da importância da entrega da atividade para a construção do 

conhecimento deles, buscando sensibilizá-los quanto à importância das atividades 

para o processo de aprendizagem. Então, retomamos a explanação da metodologia do 

DT, iniciada na aula anterior. Mostramos a definição, as fases e o que eles em grupo 

iriam realizar em cada fase. Ou seja, procuramos esmiuçar todo percurso formativo 

que estava planejado para eles, acreditando que se soubessem o passo a passo da 

proposta, talvez pudessem aproveitá-la melhor. 

Ao longo da apresentação deixamos os alunos à vontade para fazer perguntas. 

E a inquietação dos alunos frente o novo elemento, isto é, o DT, era perceptível. Nós 

nos dispusemos a esclarecer as dúvidas várias vezes. Acreditamos que nesta aula, 

provavelmente, os alunos não entenderam o que seria o DT. Em nossas reflexões pós-

aula concluímos que a forma como apresentamos e a nomenclatura do termo em inglês 

podem ter confundido os alunos. Diante disso, nas aulas seguintes nos propusemos a 

reforçar a definição da metodologia do DT. 

Na segunda parte da aula dividimos os alunos em 7 grupos de 3 ou 4 alunos, 

uma vez que o DT requer que os grupos sejam os menores possível, e sorteamos os 

temas que cada grupo passaria a trabalhar. Então, entregamos e explicamos para os 

alunos o plano de pesquisa, a ser realizado em grupo e entregue na aula seguinte 

(APÊNDICE F). A finalidade do plano de pesquisa era incentivar os alunos a 

formulação de problemas, identificar o que eles já sabiam sobre estes, bem como as 

primeiras soluções construídas por eles. 



116 
 

 
  

 

Aula 5 - 12/07/17 – (Duas aulas de 40 minutos) 

 

Iniciamos a aula rememorando as aulas anteriores. Para esta aula estava 

planejado a discussão do plano de pesquisa, em grande grupo, de modo a conhecer as 

ideias dos alunos sobre o problema e as soluções propostas preliminarmente. 

Entretanto, a maioria dos grupos não trouxera o plano de pesquisa. Se observamos 

bem, na interação com a turma, a não entrega de atividades era frequente para aqueles 

alunos, o que nos fez mudar a estratégia. Alguns deles, alegavam que o trabalho 

mandado para casa era muito extenso e por isso não tiveram tempo de fazer. Outros 

alegavam que não fizeram a atividade toda. 

 Dessa forma, para não correr o risco novamente da não entrega da atividade, 

mudamos nosso planejamento e pedimos para que os alunos fizessem o plano de 

pesquisa na sala de aula, mesmo sem fontes de pesquisas a serem consultadas. O que 

nos assustou foi a quantidade de alunos em cada grupo nesta aula, diferente daquele 

que definimos na aula anterior. Isto nos preocupou um pouco, por conta do 

desenvolvimento do trabalho. Em conversa com o professor titular da turma, ficamos 

sabendo da informação de que muitos apareciam nas aulas raramente. Neste sentido, 

os grupos assumiram a seguinte configuração: 

  

Tabela 6. Relação dos grupos e integrantes. 

GRUPO INTEGRANTES 

Grupo 1. Excesso de Velocidade (GV) A4, A22, A17, A25 

Grupo 2. Embriaguez (GE) A6, A7, A12, A19 

Grupo 3. Distância Segura (GD) A10, A24, A26 

Grupo 4. Excesso de passageiros (GP) 
A8 (Somente um aluno desse grupo estava 

participando da pesquisa) 

Grupo 5. Uso de capacetes (GU) 

Nenhum dos alunos desse grupo autorizou 
a participação na pesquisa por meio do 

TCLE e, portanto, os dados relativos aos 
mesmos não serão divulgados 

Grupo 6. Cinto de segurança (GC) A3, A5, A15, A16 

Grupo 7. Faixa de pedestre (GF) A11, A14, A27 

Fonte: Autores. 
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Antes de iniciar o plano de pesquisa, revisamos rapidamente as fases do DT 

com os alunos. Nos propusemos, então, no início de cada aula apontar em que fase do 

DT estávamos, explicar no que aquela etapa consistia e quais as atividades planejadas 

para ela. Neste momento, já tínhamos a fase de interpretação. O aluno A10 chegou a 

falar que ainda ia demorar muito até que chegássemos ao final do projeto, visto que ainda 

estávamos iniciando a segunda fase do DT. Que bom que ele já conseguia vislumbrar o 

horizonte! 

Na segunda parte da aula pedimos para os alunos responderem um segundo 

questionário de conhecimentos prévios (APÊNDICE G), com o objetivo de nos 

subsidiar para a próxima etapa do DT, tendo em vista os problemas de trânsito 

levantados na etapa da descoberta. Optamos por um segundo questionário, pois 

concluímos que o questionário inicial foi insuficiente para dar conta de todos os 

conceitos relacionados aos problemas de trânsito de cada grupo. No início, os alunos 

ficaram um pouco reticentes em respondê-lo, dizendo haver muitas atividades. Então, 

com paciência voltamos a explicar a importância daquelas informações para o nosso 

planejamento e para a aprendizagem deles. Diante disso, estes responderam o 

questionário. Falamos, novamente, que não estávamos à procura do certo ou errado, 

mas do que eles já tinham de conhecimento. Dissemos aos alunos que qualquer dúvida 

era só chamar um dos professores à carteira. O A17 chamou a professora até a carteira 

e falou: “Professora, a distância segura, é a distância entre dois carros, não é? Por causa disso 

sofri um acidente, o carro do fundo estava muito perto do carro em que eu estava e bateu”.  

 

Aula 6 - 19/07/17 (Duas aulas de 40 minutos) 

 

Iniciamos a aula rememorando as aulas anteriores. Montamos os aparelhos para 

gravação. Revisamos novamente a metodologia do DT e falamos que naquela aula 

continuaríamos a etapa de interpretação. Dividimos a turma nos grupos e entregamos 

para cada grupo uma pasta (APÊNDICE N). Explicamos que todas as atividades 

realizadas tinham que estar na pasta e que um dos alunos (líder) seria o responsável 
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por trazê-la todas as aulas. Esta foi uma das formas que encontramos para que os 

mesmos trouxessem os materiais em todas as aulas.  

Nesta aula, realizamos um estudo dirigido acerca dos conceitos físicos. 

Iniciamos o estudo dirigido em sala. Foram entregues sete estudos dirigidos 

diferentes, de acordo como tema de trânsito.  Para respondê-los foram dados materiais 

suportes relativos a cada tema12. A todo momento atuamos como mediadores, indo de 

grupo em grupo e ficando à disposição. Ainda, incentivamos os alunos na realização 

das atividades pois, alguns destes ficavam envergonhados de entregar as atividades 

devido as dificuldades na escrita. 

No decorrer do estudo dirigido, não demos respostas acabadas, suscitávamos 

questões que pudessem fazê-los pensar. Os estudos dirigidos seguiam uma ordem de 

questões pré-determinadas, isto é, as questões desta atividade iam das mais gerais para 

as mais específicas, a fim de que por meio da discussão em grupo e mediação dos 

professores os alunos conseguissem realizar a diferenciação progressiva. 

Inicialmente, o Grupo GV apresentou uma dúvida referente ao que seria 

velocidade e como calculá-la. Sentamo-nos junto ao grupo e começamos a retomar 

alguns aspectos trabalhados nas aulas anteriores, por meio de questionamentos. Após 

esta intervenção, os alunos mostraram entender a atividade, sendo constatado com 

expressões e falas como a de A25: “Agora entendi!”; “Era só isso?”. Ainda nesse grupo, 

os alunos tiveram dificuldades em reconhecer a dependência existente entre a 

distância de frenagem e velocidade.  Então, fizemos com os mesmos o seguinte 

raciocínio: “Você acha que se aumentar a velocidade um veículo demora mais para parar? Ou 

não?”. O A17 respondeu: “Demora sim!”. Então, novamente perguntamos: “Então, se eu 

dobro a velocidade eu também estou dobrando a distância?”. O A22 respondeu: “Sim, pró! Se 

a velocidade aumenta, o motorista terá mais dificuldade de frear.” À primeira vista, parece 

terem entendido! 

O Grupo GF estava com muitas dificuldades em ler a questão os textos que 

respondiam as questões parcialmente. Queriam respostas prontas! Em vários 

 
12 ALVARENGA, B.; MÁXIMO, A. Física. São Paulo, Scipione, 2009. v. 1. 
YAMAMOTO, K; FUKE, L. F. Física para o Ensino Médio. São Paulo: Saraiva, 2010. 
VIAS SEGURAS. Estatística nacional.  2015. Disponível em: <http://www.vias-
seguras.com/os_acidentes/estatisticas/estatisticas_nacionais>. Acesso em: 26 ago. 2017. 
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momentos, sentamo-nos com eles pedindo que lessem e que pensassem um 

pouquinho mais. Mas, estavam relutantes em fazê-lo, mesmo assim iniciaram a 

atividade. Em um momento o A14 nos chamou para perguntar: o que seria distância 

percorrida? Falamos para pensarem no percurso feito entre sua casa e a escola e que olhassem 

a primeira página do texto atentamente. Então, falaram: “Pró, a distância então seria o 

deslocamento de um ponto a outro?”. Então, respondamos que eles estavam no caminho! 

O Grupo GD apresentou a mesma dúvida trazida pelo grupo anterior, 

entretanto, eles formularam de maneira distinta. Um dos alunos (A26) do grupo 

perguntou: Pró, eu poderia definir a distância percorrida como o produto pela velocidade pelo 

tempo? Nós respondemos que sim, mas que poderiam responder de forma mais 

simples. Então, indagamos os alunos: Vamos considerar o percurso de sua casa até a escola. 

Você faz um determinado trajeto em um certo tempo...”. Um aluno rapidamente 

interrompeu dizendo: Acho que entendi professora, vou responder das duas formas (A26). 

O Grupo GP também teve dúvidas referente a uma questão. Estes ficaram 

discutindo entre si qual veículo possivelmente poderia frear primeiro, se o carro ou o 

caminhão, estando os mesmos com a mesma velocidade. O aluno A5 chegou a 

comentar que para ele mesmo o caminhão estando vazio, o carro não ultrapassa o peso 

dele. Logo, o caminhão pode demorar mais parar. Nesse sentido, nós intervimos 

dizendo que o raciocínio estava no caminho. Pedimos, ainda, para que os alunos 

pensassem sobre a quantidade de massa de cada veículo. 

O Grupo GE também apresentou dúvidas, uma vez que em um primeiro 

momento não conseguiam relacionar o tempo de reação à embriaguez. Perguntamos 

o que seria tempo de reação. O A12 respondeu do modo que estava no xerox. 

Perguntamos, então, e com suas palavras? O A7 respondeu que seria o tempo de 

reação da pessoa. Questionamos, então, se uma pessoa embriagada teria o mesmo 

tempo de reação. O A12 afirmou que não. Indagamos, novamente, como o tempo de 

reação pode influenciar na distância de frenagem do veículo. A7 respondeu que se o 

motorista tiver um tempo de reação maior, logo, ele não conseguirá frear o carro a 

tempo de colidir com um obstáculo. Dessa forma, acreditamos que a dúvida foi 

sanada. 
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O Grupo GC não demonstrou dúvidas. Mesmo diante de reiterados 

questionamentos nossos. Pudemos observar que nas questões do estudo dirigido, que 

exigiam dos alunos um pouco mais de reflexão e não simplesmente uma simples 

definição, eles se mostraram com muitas dificuldades, argumentando: Mas pró, essa 

questão não tem no xerox. Onde acho isso? (A4).  O A3 chegou a falar: Eu pensei que estudar 

à noite era mais fácil. Assim me disseram, por isso mudei [de turno]. Consideramos que esse 

momento foi crucial para a diferenciação progressiva e reconciliação integrativa dos 

conceitos. 

Somente dois grupos entregaram o estudo dirigido. Deixamos os alunos 

levarem para casa, assumindo o risco de que poderiam não voltar com o trabalho! 

Ainda nesta aula entregamos uma cartolina para cada grupo, na qual os mesmos 

tinham que responder a última questão do estudo dirigido e explicar para Turma na 

próxima aula. Ou seja, os alunos teriam que ministrar uma miniaula, argumentando 

sobre o problema de trânsito do seu grupo com base em conceitos físicos. 

Consideramos a miniaula de fundamental importância, uma vez que os alunos 

poderiam realizar a reconciliação integrativa de conceitos físicos, bem como consolidar 

os conteúdos trabalhados até então. Ilustramos o descontentamento da fala de um dos 

alunos que na solicitação da atividade para casa, argumentou: Me disseram que à noite 

não passam trabalho para casa porque a gente trabalha e não pode fazer. Eu nunca vi isso! [A3]. 

Tal situação evidencia uma das questões que temos observado na Região onde 

lecionamos: o fato de muitos alunos alimentarem a falsa ideia de que é mais fácil passar 

de série no turno noturno. 

 

Aula 7 - 26/07/17 (Duas aulas- 40 minutos) 

 

Nesta aula, iniciamos com a montagem da câmera e do gravador. Nesta aula, 

foi realizada as apresentações das miniaulas, conforme previsto. De tal forma que, os 

alunos se aproximassem melhor do conceito. Cada grupo teve até 5 minutos para 

realizar a sua apresentação. As quais foram seguidas, de discussões juntamente com a 

turma, de modo a proporcionar um feedback. 



121 
 

 
  

Somente cinco grupos se apresentaram. O GP não se apresentou. Este deu como 

justificativa que o trabalho estava na mão de outro colega e que ele não tinha chegado 

ainda. Estes, mostraram interesse em querer se apresentar novamente. Logo, dissemos 

que na próxima aula eles iriam começar a apresentação.  

Acerca das apresentações realizadas, temos que os alunos se esforçaram 

bastante, embora falassem muito baixo e não tivessem uma desenvoltura muito boa 

para falar na frente. Acreditamos que eles ficaram com receios dos outros colegas 

fazerem chacotas, apesar de enfatizarmos que aquele que fizesse chacota iria 

apresentar no lugar do outro. Os cartazes realizados também não estavam bem 

estruturados. 

Sobre os conceitos físicos trazidos na aula, a maioria estava ainda muito 

incipiente, conforme detalharemos mais a seguir. Apresentamos considerações sobre 

as apresentações de cada grupo, conforme a ordem de apresentação. 

GF: O grupo teve um esforço significativo em desenvolver o trabalho, 

entretanto os mesmos falaram somente da importância de respeitar a faixa de pedestre 

e não atenderam ao objetivo , de dar uma miniaula argumentando acerca da 

importância do problema de trânsito do seu grupo utilizando os conceitos físicos 

abordados no estudo dirigido, trabalho em sua totalidade. Neste caso, eles não 

conseguiram explicitar a relação entre tempo de reação e distância de frenagem. 

GC: O grupo, apesar de ler todo o cartaz durante toda a apresentação, conseguiu 

passar para os alunos o conceito físico e associar a tecnologia do uso do cinto de 

segurança a Lei da Inércia corretamente. Ainda, eles conseguiram associar a Lei da 

Inércia e o uso do cinto de segurança com um acidente de trânsito grave13 ocorrido na 

semana da aula, no qual tinham 7 pessoas em um veículo. Diante dessa situação, nós 

também direcionamos reflexões acerca do excesso de passageiros em um veículo. A5 

integrante deste grupo, dias anteriores a apresentação mandou um e-mail com 

dúvidas acerca da apresentação. E nós prontamente respondemos. 

GE: O grupo também leu toda a apresentação. Somente A12 teve a iniciativa de 

explicar com suas próprias palavras.   Os alunos abordaram adequadamente a 

 
13 Disponível em: <http://blogdovalente.com.br/acidentes/2017/07/vitimas-de-grave-acidente-
proximo-amargosa-sao-identificadas-corpos-vao-para-o-dpt-de-saj/>. Acesso em: 12 mar. 2018. 
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temática, falando que a distância de frenagem depende do tempo. Mas, ao serem 

perguntados o porquê dessa dependência os alunos não conseguiram relacionar a 

partir da fórmula de distância percorrida, que a distância de frenagem era diretamente 

proporcional ao tempo. Os alunos mostraram muitas dificuldades neste quesito, 

principalmente acerca de razão e proporção, o que nos mostra que os alunos tinham 

subsunçores sobre tal em baixo nível de abstração e generalidade e não os avaliamos 

inicialmente. 

GD: O grupo trouxe os conceitos de distância segura, de reação, de frenagem e 

de parada. Estes, explicaram adequadamente tais conceitos apesar de falarem muito 

baixo. Em muitos momentos tivemos que repetir o que eles falavam para que outros 

alunos pudessem entender. Os alunos reconhecem a importância da distância segura 

para evitar acidentes, entretanto os mesmos não conseguem ver associação entre o 

tempo de reação e a distância de frenagem, isto é o fato de que manter uma distância 

segura, pode evitar que um carro de trás choque com um carro da frente, em vista do 

curto tempo para reagir aos freios. O grupo só consegue visualizar esta relação na 

apresentação feita pelo GV, chegando até a perguntar:  A relação a ser feita com o nosso 

problema, também é essa pró? 

GV: O grupo em sua apresentação escreveu no cartaz algo totalmente diferente 

do que falou. Como alguns conceitos trabalhados nos grupos anteriores foram 

pertinentes ao tema excesso de velocidade, os componentes na apresentação falaram 

da importância do respeito à velocidade, em vista da dependência dela com a distância 

de frenagem. Apesar dessa situação os alunos não conseguiram compreender que isso 

era coerente na medida em que, conforme a definição dada pela física, a velocidade 

era diretamente proporcional à distância de frenagem.  O que remete novamente, a 

dificuldade dos alunos em razão e proporção. Em nenhum momento também, eles 

fizeram relação com a quantidade de movimento. 

Após cada apresentação, fizemos um momento de discussão que tinha como 

finalidade suscitar dúvidas e esclarecê-las e entender melhor como os alunos estavam 

compreendo os conceitos.  

 

Aula 8 - 02/08/17 (Duas aulas- 40 minutos) 
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Tendo em vista a atividade da aula anterior, em que os alunos fizeram 

apresentações sobre o problema de trânsito e conceitos físicos, concluímos que, apesar 

do estudo dirigido e das apresentações, os discentes ainda tinham dúvidas com relação 

aos conceitos físicos e na relação destes com o problema de trânsito. Diante disso, 

refletindo acerca de nossa prática na reunião de planejamento semanal, pensamos 

sobre estratégias que possibilitassem ao aluno aprender significativamente. Então, 

decidimos realizar uma aula expositiva e dialogada acerca dos conceitos físicos 

trabalhados na aula anterior, de modo a promover a reconciliação integrativa e a 

consolidação dos conceitos.  

Começamos a aula montando o gravador de voz e a câmera. Antes de iniciar a 

aula propriamente dita, dialogamos com os alunos acerca das apresentações. Fizemos 

um panorama geral delas. Falamos acerca da importância de falarem mais alto, demos 

para tal o exemplo de uma entrevista de emprego, em que possivelmente teriam que 

ter uma postura mais adequada. Falamos da estrutura do trabalho, que apesar do 

esforço foram insuficientes, uma vez que os escritos e desenhos na cartolina estavam 

muito pequenos e desorganizados. Demos como exemplo a entrega de trabalhos para 

o chefe da empresa ou mesmo trabalhos da faculdade. Encerramos esse momento e 

seguimos para verificar quais grupos iriam apresentar a miniaula antes de iniciarmos 

o conteúdo. O Grupo que faltava apresentar, GE, disse que trouxera o trabalho em 

slides PowerPoint, sendo que demos uma cartolina para cada Grupo. Mesmo assim, nos 

dispusemos a pegar o Datashow para que o Grupo pudesse apresentar.  

Ao montarmos o Datashow, o formato do arquivo salvo pelo Grupo não 

funcionou. Desta forma, demos mais uma oportunidade ao Grupo para apresentar na 

aula seguinte. Finalizado este momento, demos início à aula expositiva e dialogada, 

que abordou os conceitos de quantidade de movimento, impulso, Lei da Inércia e 

velocidade, sempre fazendo um contraponto com o contexto do trânsito e os 

problemas de cada Grupo. A sala se mostrou muito participativa e os alunos tentavam 

explicar os conceitos já com suas palavras. Podemos citar como exemplo o aluno A12, 

que ao perguntarmos sobre o tempo de reação respondeu corretamente. Após a aula 

expositiva e dialogada entregamos aos alunos uma atividade individual (APÊNDICE 
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I), que é uma síntese de todo o conteúdo trabalhado, com a finalidade de verificar se 

os alunos haviam consolidado o conteúdo. 

 

Aula 9 - 09/08/17 (Duas aulas de 40 minutos) 

 

Como de costume, iniciamos a aula montando o gravador de voz e a câmera. 

Nesta aula, levamos os alunos para a sala de vídeo, onde exibimos alguns vídeos 

acerca da temática tratada e de aspectos relacionados ao ser cidadão. 

Antes de iniciar os vídeos, recolhemos as atividades das aulas anteriores e 

explicamos o delineamento da aula em questão. Em seguida, o GE, que faltava 

apresentar, se dispôs a apresentar o trabalho. Novamente o formato salvo não 

funcionou. Pedimos para que os alunos comentassem sem auxílio do Datashow, mas 

disseram que sem o mesmo não conseguiriam fazer. Após esse episódio, demos 

continuidade a aula. 

Optamos por exibir todos os vídeos de uma vez (Tabela 7) e depois fazer uma 

discussão mais geral. Mas, refletindo posteriormente sobre isso, consideramos não ter 

sido uma boa estratégia, tendo em vista os muitos detalhes que se perderam na 

discussão. Mas, foi estratégia possível diante do curto tempo que tínhamos para a 

realização da atividade. 

Tabela 7. Relação de vídeos exibidos na aula 9 

Finalidade de discussão Onde encontrar? 

Jeitinho brasileiro 
Tá no ar - Jeitinho Brasileiro  
https://vimeo.com/152431158 

Suborno aos policiais 
PRF Presos  
https://www.youtube.com/watch?v=Fp6nagYVf0E&featur
e=youtu.be 

Excesso de velocidade 

 
TAC–Victoria - Diferença Entre 60 E 65 KM/H 
https://www.youtube.com/watch?v=BwvuDWfW0Ns 
 
Programa Observar – Velocidade (ONSV) 
https://www.youtube.com/watch?v=FRKx2dHHkdA 

Embriaguez ao volante 
Álcool E Direção - Filme 2 
https://www.youtube.com/watch?v=2UApYxhgWi4 

Uso do cinto de segurança 
Uso do cinto de segurança mesmo em um veículo com 
airbags 
https://www.youtube.com/watch?v=X8F6CWynd_U 

https://vimeo.com/152431158
https://www.youtube.com/watch?v=Fp6nagYVf0E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Fp6nagYVf0E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=FRKx2dHHkdA
https://www.youtube.com/watch?v=2UApYxhgWi4
https://www.youtube.com/watch?v=X8F6CWynd_U
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Rapaz sem cinto causa danos nos outros que estão com 
cinto  
https://www.youtube.com/watch?v=6_oBYP_kG8Q 
 
Campanha de Trânsito Austrália Legendado 03 
https://www.youtube.com/watch?v=XMBwk0zvhX4 
  
Veja a importância do cinto de segurança no banco traseiro 
https://www.youtube.com/watch?v=E664H6ZMUe8 
 
Você não usa cinto de segurança nos ônibus? Veja isso!! 
https://www.youtube.com/watch?v=CzzqaHRKV14 

Distância segura 
Paulo Ademar - Jornal da Globo sobre distância de 
segurança  
https://www.youtube.com/watch?v=72MbrtYOjdY 

Uso do capacete 
Vídeo educativo sobre uso do capacete. 
https://www.youtube.com/watch?v=_z5n-OpdEHg 

Excesso de passageiros 
Carro superlotado 
https://www.youtube.com/watch?v=rlN8dHd0LFc 

Fonte: Autores (Todos os links com acesso em: 12 mar. 2018). 

 

Iniciamos a discussão fazendo vários questionamentos aos alunos. 

Perguntamos o que os alunos podiam perceber em cada vídeo. Perguntamos se no 

Brasil era realmente como colocado no vídeo sobre o “jeitinho brasileiro”. Alguns 

alunos disseram que sim, que isso era culpa da corrupção (A16); já outros afirmaram 

que se fossem o policial do vídeo sobre propina, iriam receber a propina (como o A6), 

mesmo diante das consequências. Este posicionamento dos alunos nos chama muito a 

atenção, pois o vídeo era sobre a prisão de policiais rodoviários que cobravam propina. 

O que evidencia o pensamento de uma cultura de querer levar “vantagem” em tudo. 

Fizemos outros questionamentos, acerca dos acidentes de trânsito. Um vídeo que 

chamou muito a atenção dos alunos foi o que trata da diferença entre 60 e 65 km/h no 

trânsito. Eles ficaram assustados ao saber que 5 km/h a mais no trânsito pode causar 

uma catástrofe. Encerrado o momento de discussão, nós fizemos a chamada e 

apresentamos as notas dos alunos, para aquela unidade letiva (trimestre). Nesta aula, 

demos elementos para que os alunos fizessem a ideação na aula seguinte. 

 

Aula 10 - 16/08/17 (Duas aulas de 40 minutos) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6_oBYP_kG8Q
https://www.youtube.com/watch?v=XMBwk0zvhX4
https://www.youtube.com/watch?v=E664H6ZMUe8
https://www.youtube.com/watch?v=CzzqaHRKV14
https://www.youtube.com/watch?v=72MbrtYOjdY
https://www.youtube.com/watch?v=_z5n-OpdEHg
https://www.youtube.com/watch?v=rlN8dHd0LFc
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Iniciamos a aula como costume, montando o Datashow e o gravador de voz. 

Nesta aula, os alunos iniciaram a fase de ideação do DT. Foi dado aos mesmos um 

roteiro (APÊNDICE J), em que os Grupos teriam que propor soluções para o problema 

deles do trânsito. O decorrer da aula se deu com os alunos trabalhando em grupo e 

com os professores andado pela sala fazendo a orientação.  

Os alunos tiveram dúvidas sobre que tipo de soluções poderiam construir. Foi 

dado todo o suporte para que entendessem a proposta, lançando perguntas ou criando 

exemplos semelhantes em um contexto diferente. Por exemplo, na pergunta: Quais 

soluções vocês poderiam criar para a resolução do problema da ultrapassagem 

proibida? A maioria apontou o uso de cartazes, palestras, panfletos etc. como uma 

potencialidade. Entretanto, tentávamos instigar os alunos a usarem a criatividade, pois 

a metodologia do DT pede isso. Demos o exemplo, então, de algum dispositivo que 

alarmasse quando o condutor realizasse uma ultrapassagem proibida. Após esse 

momento, ideias bastante inusitadas começaram a surgir.  

Todavia, os alunos ainda assim se mostraram com dificuldade, e ficavam 

reclamando que cinco soluções era muita coisa para se pensar. Apesar da nossa 

insistência, o GV propôs somente 3 soluções. Posteriormente à realização desta 

atividade, na segunda parte da aula, demos aos alunos a segunda parte do roteiro de 

atividade. Este pedia para que o Grupo escolhesse duas soluções, dentre as elencadas 

na etapa anterior, possíveis de serem prototipadas. Sendo que a prototipação seria 

realizada na aula seguinte. Os alunos realizaram a atividade de forma mais rápida. A 

maioria das dúvidas foram sanadas, os alunos realizaram a atividade e entregaram. 

Ainda, nesta aula foi entregue um estudo dirigido (APÊNDICE L) aos alunos 

acerca do conceito de cidadania, com a finalidade de que cada grupo conseguisse 

relacionar o seu problema a aspectos da cidadania. Os alunos ficaram com a tarefa de 

montar uma apresentação para a aula seguinte, relacionando esses aspectos. Para a 

construção do mesmo foi dado aos alunos um material suporte, constituído de trechos 

do CTB relacionados a cada problemática de trânsito, estatísticas gerais do trânsito e 

dos 10 pilares da cidadania elencados por Teixeira (2000). 

 

Aula 11 - 30/08/17 (Quatro aulas de 40 minutos) 
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Esta aula teve como principal objetivo, realizar a fase da prototipação e iniciar a 

fase da evolução do DT. Logo, nesta aula os alunos iriam criar protótipos de suas ideias 

e tentar defenderem com o uso dos conhecimentos trabalhados ao longo da 

intervenção. 

Iniciamos a aula, perguntando sobre o estudo dirigido acerca de aspectos 

relacionados a cidadania, entretanto somente três dos grupos responderam as 

questões. E nenhum dos mesmos construíram a apresentação solicitada acerca do 

estudo dirigido. Neste sentido, optamos por fazer uma breve discussão sobre a 

cidadania, recolher os estudos dirigidos construídos e dar seguimento a sequência da 

aula. 

Na fase da prototipação, os alunos se mostraram bastante envolvidos.  Cada 

grupo, teve liberdade para escolher o que iria prototipar com base na fase da ideação. 

Alguns grupos trocaram a ideia a ser prototipada, pois tinham dúvidas de como 

colocar o que propuseram no papel. Desta forma, os deixamos livres. Na tabela abaixo, 

apresentamos os trabalhos finais de cada grupo. 

 

Tabela 8. Produto final dos alunos. 

Grupo Trabalho final 

GV Dispositivo para alertar motoristas sobre o excesso de velocidade. 

GE 
Maquete com representação de um dispositivo que impede o 

motorista ligar o carro quando estiver embriagado. 

GD 

Maquete com a representação de uma mini TV com sensor de voz 

para avisar se o veículo a uma determinada distância tem chance de 

bater em outro a sua frente, caso este freie bruscamente. 

GP 
Cartaz com representação de uma palestra com objetivos e 

conteúdos a fim de conscientizar acerca do excesso em um veículo. 

GC 
Campanha com uso de cartazes para conscientizar sobre uso do cinto 

de segurança. 

GF 
Mapa com instalação de uma faixa de pedestre na Avenida Dr. Luís 

Sande Oliveira, Bairro Santa Rita da cidade de Amargosa-BA 

Fonte: Autores 
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Ao término da prototipação dos trabalhos. Os grupos apresentaram brevemente 

os seus trabalhos para a Turma, a fim de afunilar melhor as apresentações para o dia 

da culminância e oferecer um feedback. Chamamos atenção dos grupos sobre a questão 

da Física, pois o trabalho teria que ser justificado também por esta, tendo em vista que, 

estávamos em uma disciplina de Física, visto que, nas apresentações realizadas os 

Grupos em grande parte não justificavam os seus projetos com a Física, apesar de já 

terem justificado anteriormente no roteiro ideação.  Nesse caso, relembramos com os 

alunos alguns conceitos e pedimos aos alunos que melhorassem essa questão até o dia 

da culminância.  

 

Aula 12 - 06/08/17 (Uma aula de 40 minutos) 

 

Esta aula foi destinada a avaliação geral da SD, bem como das aprendizagens 

desenvolvidas ao logo desta. Para tal avaliação, fizemos uso da atividade denominada 

plano de aprendizagem (APÊNDICE M). Para o título de tal atividade, tomamos como 

referência o trabalho de Calvacanti e Filantro (2017, p. 220) que nos diz que este 

consiste no “registro daquilo que foi aprendido pelos design thinkers durante o 

desenvolvimento de um projeto a partir da perspectiva do DT”. O plano de 

aprendizagem foi aplicado em grupo, o que para nós consistiu em uma dificuldade, 

pois acreditamos que se este fosse realizado individualmente, talvez, seria mais bem 

aproveitado. Assim, na aula 14, voltamos a campo para realizar um grupo focal sobre 

as atividades desenvolvidas na Turma.  

Aula 13 - Culminância do projeto - 21/09/17 (4 horas de duração) 

 

Nesta etapa da intervenção, já tínhamos chegado próximo ao final das 

atividades. E como forma de envolver outras pessoas no processo da construção dos 

protótipos e resolução do problema, convidamos os alunos para apresentarem seus 

trabalhos para o público no auditório da escola, já que a proposta geral do projeto 

consistia em convencer outras pessoas sobre a importância de cada problema do 

trânsito. Neste dia, pedimos a direção do colégio que não houvesse aula, para que 
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todos (alunos, servidores e convidados externos) pudessem participar das atividades.  

Tivemos um público maior do que imaginávamos, o que nos deixou muitos satisfeitos. 

Entretanto, este se tornou um limite para nossa intervenção, pois os muitos dos grupos 

não quiseram apresentar e outros apresentaram com muita insistência nossa. 

Acreditamos que apesar, das apresentações na Turma estas não foram suficientes para 

ambientar os alunos a apresentar trabalhos.   

Inicialmente, antes das apresentações dos alunos foi realizada uma palestra, 

como forma de sensibilizar as pessoas que ali estavam para a problemática. Para essa 

palestra convidamos um estudioso da área do trânsito (orientador do presente 

trabalho), que discutiu sobre o cenário do trânsito atual e a necessidade de se trabalhar 

com a educação para trânsito. Após este momento, prosseguimos com as 

apresentações. Somente três dos Grupos quiseram apresentar: GV, GD e GC. Os outros 

grupos não se sentiram à vontade em apresentar.   

Nas falas dos alunos foi possível visualizar a sensibilização e a consciência de 

que a imprudência e a imperícia, pode trazer graves problemas no trânsito. Entretanto, 

poucos alunos justificavam a importância do seu problema de trânsito com base na 

Física, apesar de enfatizarmos durante toda a SD. Desta forma, consideramos tal fato 

um limite.  Após as apresentações realizamos o fechamento da atividade e 

agradecemos a todos que se fizeram presentes. 

Tendo em vista que na pesquisa em questão trabalhamos com o referencial de 

aprendizagem de David Ausubel e a abordagem do DT, apresentamos no quadro da 

tabela 9 como estes foram utilizados no decorrer da SD. 

 

Aula 14 - 22/11/17 (40 minutos) 

 

Esta aula teve como objetivo principal avaliar a SD. Apesar de realizarmos uma 

avaliação inicial no encontro 12 por meio do plano de aprendizagem, constatamos ser 

necessário a realização de outra avaliação como complemento. Pois, o plano de 

aprendizagem do encontro 12 foi aplicado em grupo, o que para nós consistiu em uma 

dificuldade. Assim, neste encontro realizamos um grupo focal, de forma que os alunos 

que se sentissem à vontade para falar expressassem suas opiniões acerca da 
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metodologia de trabalho e as atividades desenvolvidas no decorrer da intervenção 

didática. O grupo focal foi constituído de 15 questões. As questões deste, podem ser 

visualizadas no APÊNDICE O. 
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Tabela 9. Articulações da SD com os pressupostos de Ausubel e com a abordagem da DT. 

# Princípios programáticos da TAS Fases do DT 

Data 
Diferenciação 

progressiva 
Reconciliação 

Integrativa 
Consolidação Descoberta Interpretação Ideação Experimentação Evolução 

07/06 - - - 

Problematização 
inicial 

 
Levantamento 
de acidentes 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 

 
 
- 

14/06 

Contexto do 
Trânsito → 

Estatísticas dos 
acidentes de 

trânsito 

- - 

Entendimento 
inicial da 

necessidade das 
pessoas no 

trânsito 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

- 

29/06 _ 

Massa x Peso 
 

Velocidade x 
Movimento 

 
Distância x 
velocidade 

 
Unidades de 
medida de 
velocidade 

Atividade 
sobre massa e 

velocidade 
(Apêndice E) 

Preparação para 
o DT 

(Exploração das 
fases do DT) 

 
 

Definição do 
desafio 

estratégico 

Subsídios 
para a 

resolução dos 
problemas 
(conteúdos 

curriculares) 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

05/07 
Design Thinking 

→ Fases 
- - 

Plano de 
pesquisa 

(Apêndice F) 

    

12/07 - - - - - - - - 

19/07 

Quantidade de 
movimento → 

massa 
 

- - 

 
 
- 

Entendimento 
do problema 
(conteúdos 

curriculares) 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 
- 
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Quantidade de 
movimento → 

velocidade 
 

Variação da 
Quantidade de 
movimento → 

Impulso 
 

 
Estudo 

dirigido sobre 
conceitos 

físicos 
(Apêndice H) 

 

26/07 - - 
Miniaula sobre 

conceitos 
físicos 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 

Miniaula 
sobre 

conceitos 
físicos 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 

Feedback da 
Miniaula 

sobre 
conceitos 

físicos 

02/08 -  

Aula expositiva 
e dialogada dos 

Conceitos de 
Quantidade de 

movimento, 
Impulso, 

Velocidade e 
Lei da Inércia 

 
Atividade Pós-
aula (Apêndice 

I) 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 

Subsídios 
para a 

ideação 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
- 

09/08 
Cidadania → 
Denúncias → 
Corregedorias 

Cidadania x 
Pertença 

- 
 
- 

Subsídios 
para a 

ideação -

 
- 

 
- 

 
- 
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Apresentação 
de vídeos 
(tabela 7) 

16/08 - - - 

 
 

- 

 
 
- 

Brainstorming 
 

Afunilamento 
de ideias 

 
- 

 
- 

30/08 

Cidadania → 
Pilares 

Leis → artigos 
→ normas de 

convivência no 
trânsito 

 _ 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

Prototipação 
 

Feedback 

 
 
 
- 

06/09 - - - 
- - - - Culminância 

do projeto 

21/09 - - - 
- - - - Plano de 

aprendizagem 
(Apêndice M) 

22/11 - - - 
- - - - Grupo focal 

(Apêndice O) 

Fonte: Autores. 
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 CAPÍTULO 5 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Com base nos procedimentos propostos por Bardin (1977) e Bogdan e Biklen 

(1994), apresentaremos aqui a análise dos resultados obtidos no decorrer da 

intervenção. 

 

5.1 Leitura Flutuante 

 

Realizamos a leitura flutuante a fim de conhecer melhor os dados produzidos a 

partir dos instrumentos utilizados (diário de bordo, questionários, atividades escritas 

pelos alunos, aulas gravadas em vídeo-áudio). Ainda nesta etapa, selecionamos o 

corpus de análise, considerado como fase intermediária para a análise de dados, visto 

que compreende a preparação do material.  

 

5.2 Identificação das Palavras-chave 

 

Posteriormente à etapa da leitura flutuante procedemos à identificação das 

palavras-chave, sendo que consideramos as palavras que apareciam com maior 

frequência.  

 

5.3 Elaboração das Categorias de Análise 

 

Dentre as técnicas da análise de conteúdo, deixamos claro nossa opção pela 

análise categorial, que funciona por “operações de desmembramento do discurso em 

unidades, em categorias e, a partir daí seu reagrupamento em conjuntos de significados 

semelhantes” (BARDIN, 1977, p. 117). 

Nesta etapa iniciou-se a construção das operações de codificação, a qual inclui o 

recorte do material coletado em unidades de registro, que foram agrupadas conforme 

nível semântico, dando origem as categorias (Tabela 3), que serão analisadas à luz dos 
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referenciais da TAS, DT e cidadania, possibilitando fazer inferências e interpretações. 

Conforme Bardin (1977), a organização da codificação, mediante análise categorial, 

compreende três escolhas: (i) recorte: escolha das unidades; (ii) enumeração: escolha 

das regras de contagem; (iii) classificação e agregação: escolha das categorias. 

Consideramos como unidade de registro os parágrafos, respostas de cada 

questionário, bem como as transcrições dos episódios das aulas e anotações realizadas 

no diário de bordo. Antes de irmos para categorias propriamente ditas, apresentamos 

no esquema da figura 11 as categorias de análise e os eixos de análise aos quais se 

inserem cada categoria, de modo a fazer referência aos fundamentos teóricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Categorias de análise e temáticas as quais se inserem cada categoria.  
Fonte: Autores. 

 

Na tabela 3, apresentamos as categorias e subcategorias de análise, que se 

articulam com o esquema da figura 11, bem como exemplos de suas unidades de 

registro. 

 

5.4 Análise dos Resultados e Discussão 

 

5.4.1 Tema 1. Aprendizagem de conceitos físicos e aplicações em problemas reais: Uso da 

interpretação do DT. 

Aprendizagem de 
conceitos físicos e 

aplicações em 
problemas reais

Lei da 
Inércia

Velocidade

Quantidade de 
movimento

Aspectos 
relacionados à 
constituição da 
cidadania no 

trânsito

Trânsito 

Cidadania 
no Trânsito

Aspectos 
relativos 

ao DT

Empatia

Pensando 
como 

Designers

Avaliação 
da SD

Perspectivas 
dos alunos 

sobre o 
processo 

desenvolvido
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Nesta temática, analisaremos as potencialidades e desafios para a 

aprendizagem significativa de conceitos físicos e aplicação desses conceitos em 

problemas do trânsito. Tomamos como referência de análise nesta seção, a Teoria da 

Aprendizagem Significativa e a Contextualização no Ensino de Ciências. Dividimos 

esta temática em três categorias, de modo a fazer referência aos conceitos físicos que 

nortearam a resolução dos problemas: Lei da Inércia; Velocidade; e Quantidade de 

Movimento. Na tabela 10, apresentamos os instrumentos selecionados para a análise 

das categorias incluídas nesta temática. 

 

Tabela 10. Organização dos instrumentos utilizados para a constituição das categorias do Tema 1. 

Instrumento Encontro 
Tempo/ 

Questões 
Objetivo Respondentes Apêndice 

Questionário 1 1 10 questões 
Mapear os conhecimentos 

prévios dos alunos. 
24 pessoas D 

Transcrição de 
áudio e vídeo 2 

2 80 minutos 

 
Sensibilizar os alunos 

para a problemática do 
trânsito e problematizar 
os seus conhecimentos 

prévios. 

- - 

Transcrição de 
áudio e vídeo 3 

3 80 minutos 

Promover a diferenciação 
progressiva dos conceitos 

de massa e velocidade.  
 

Levar os alunos à 
reconciliação integrativa 

do conceito de massa 
(massa x peso) e do 

conceito de velocidade 
(velocidade x distância). 

- - 

Atividade sobre 
massa e 

velocidade 
3 2 questões 

Consolidar os 
conhecimentos sobre 
massa e velocidade 

abordados na aula 3. 

17 pessoas E 

Transcrição de 
áudio e vídeo 7 

7 80 minutos 

Promover a reconciliação 
integrativa dos conceitos, 
bem como a consolidação 
por meio da construção e 

apresentação de 
seminários elaborados 
pelos alunos acerca do 

problema de trânsito de 
seu grupo. 

- - 

Caderno de 
notas de aula 2 

2 80 minutos 
Sensibilizar os alunos 

para a problemática do 
trânsito e problematizar 

- - 
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os seus conhecimentos 
prévios. 

Questionário 2 5 7 questões 
Mapear os conhecimentos 

prévios dos alunos. 
21 pessoas G 

Estudos 
dirigidos sobre 
conceitos físicos 

6 
De 7 a 10 
questões14 

Possibilitar aos alunos a 
aprendizagem dos 
conceitos de Lei da 
Inércia, quantidade de 
movimento, impulso e 
velocidade. 

6 grupos H 

Atividade de 
consolidação 

8 4 questões 

Consolidar os 
conhecimentos sobre Lei 
da Inércia, quantidade de 
movimento, impulso e 
velocidade abordados no 
estudo dirigido. 

14 pessoas I 

Roteiro de 
ideação 

10 3 questões 

Levar aos alunos à 
proposição de soluções 
acerca dos problemas 
levantados nas aulas 1 e 2. 

6 grupos J 

Fonte: Autores. 

 

5.4.1.1 Cat. 01. A Lei da Inércia e a Tecnologia do Uso do Cinto de Segurança 

 

Nesta categoria, buscamos analisar o processo de construção do conceito da Lei 

da Inércia e das percepções dos alunos sobre o uso do cinto de segurança a partir do 

conhecimento científico. Esta categoria foi dividida em três subcategorias: i) 

Conhecimentos prévios; ii) Diferenciação Progressiva; e iii) Consolidação. Para a 

análise destas categorias tomamos como base alguns instrumentos da SD, sendo que 

nem todos foram utilizados aqui. Nessa perspectiva, utilizamos: o questionário de 

conhecimentos prévios 2; o estudo dirigido sobre conceitos físicos do GC; a atividade de 

consolidação; e as transcrições de áudio e vídeo das aulas 2 e 7.  

 

 

 

 

Subcat. 01. Conhecimentos Prévios 

 
14 Foram construídos estudos dirigidos diferentes para cada problema de trânsito e suas relações com 
os conceitos físicos. 
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Tabela 11. Argumentações dos alunos acerca da efetividade do cinto de segurança 

# Indicador 

1 Subavaliação da probabilidade de acidentes 

2 Prejuízos do não uso do cinto de segurança 

3 
O não uso do cinto de segurança faz com que em uma 

freada brusca o nosso corpo seja jogado para frente 

4 Tentativa de explicação com conhecimentos físicos 
Fonte: Autores 

 

Nesta categoria, buscamos averiguar os conhecimentos prévios dos alunos 

acerca da Lei da Inércia e sobre o Cinto de Segurança. Para esta categoria, tomamos 

como instrumentos as transcrições de áudio e vídeo da aula 2 e o questionário de 

conhecimentos prévios 2. 

O uso de cinto segurança é de fundamental importância, embora muitos não o 

utilizem, ou somente utilizem quando “vão viajar”, isto é, na rodovia. Entretanto, o 

uso de cinto de segurança, assim como de outros dispositivos de segurança, deve se 

tornar frequente, não sendo uma opção, mas uma obrigação. Conforme o Retrato da 

Segurança Viária publicado no ano de 2015 pelo Portal de Estatísticas do Observatório 

Nacional de Segurança Viária (ONSV, 2015), o uso do cinto de segurança nos bancos da 

frente reduz em 50% as mortes de passageiros e 75% nos bancos de trás. Se 

considerarmos a Lei da Inércia, temos que quando um veículo freia bruscamente, ou 

colide, o nosso corpo é jogado para frente e, muitas vezes, chega a ser arremessado 

para fora do carro. No gráfico 1, apresentamos as respostas dos alunos referentes à 

Questão 8 do Questionário 2, a qual buscamos averiguar quais os dispositivos de 

segurança mais conhecidos pelos alunos. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Respostas referentes à Questão 8 do Questionário 2,  
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sobre os dispositivos de segurança mais conhecidos. 

 

 

Fonte: Autores.  

 

O cinto de segurança foi apontado como um dos dispositivos de segurança mais 

conhecidos, seguido do capacete e do airbag. Acreditamos que pode ter ocorrido um 

lapso na formulação desta questão, uma vez que um dos alunos (A8) citou dispositivos 

de segurança contra roubo de veículo, isto é, travas e alarmes. Apesar de conhecerem 

sobre o cinto de segurança e saberem que é um dispositivo de segurança eficaz, 

acreditamos que o seu uso não é proporcional a esse saber, como sinaliza A10:  

 

A10 - Eu não ando não [se referindo a não utilização o cinto de segurança] ... Porque 
a gente anda devagar. (Transcrição de vídeo e áudio). 

 

Isso corrobora os dados de Schettini (2016), que em uma pesquisa de 

intervenção, ao perguntar quais dos alunos utilizavam cinto de segurança, concluiu 

que poucos deles usavam, principalmente no que se refere ao uso dentro da cidade. 

Isso nos mostra que as pessoas, apesar de terem conhecimento de que o uso do cinto 

de segurança pode reduzir o risco de morte e ferimento grave, ainda assim não 

utilizam o mesmo. Isso pode ser decorrente de uma subavaliação da probabilidade 

de acidentes, isto é, na crença de que os acidentes de trânsito só acontecem com os 

outros. 

16

8

5

2
1 1 1
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Nesse sentido, cabe a necessidade de ações constantes de conscientização, 

fiscalização e sensibilização acerca do uso do cinto de segurança. Segundo Da Matta e 

colaboradores (2010, p. 67, grifo nosso), “o motorista (confiante no pé na tábua) que 

desrespeita a lei, e eventualmente causa o acidente, nada mais é do que o pedestre que jamais foi 

treinado para obedecer aos regulamentos de sua sociedade”. Abaixo, citamos um outro tipo 

de resposta acerca do uso do cinto de segurança: 

 

A10 - Mas, tem situações também que o carro pega fogo e a pessoa não consegue retirar 
o cinto de segurança. (Transcrição de vídeo e áudio) 

 

No que diz respeito aos prejuízos do uso do cinto de segurança, podemos dizer 

que em alguns casos o cinto de segurança pode sim agravar o risco de morte. Mas, sem 

dúvida na maioria absoluta dos casos ele salva vidas. A resposta do aluno A10 

evidencia uma crença com a qual nos deparamos constantemente nas ações de 

educação para o trânsito que temos feito nos últimos anos e, infelizmente, é utilizada 

como subterfúgio para justificar a não utilização desse dispositivo de segurança 

veicular. 

De modo a conhecer a compreensão inicial dos alunos acerca da importância 

uso do cinto de segurança e a sua relação com a Lei da Inércia no momento em que 

um corpo freia bruscamente, elaboramos o seguinte questionamento: Questão 7 do 

Questionário 2- “Você está em um veículo que trafega em velocidade constante e de repente o 

motorista, avistando um obstáculo, freia bruscamente o veículo e seu corpo é lançado para 

frente. Por que isso acontece?” 

 A esta pergunta alguns alunos apresentaram as seguintes respostas: 

 

A19 - Porque não está utilizando o cinto de segurança. (Questionário 2) 
A6 - por falta do uso do cinto de segurança. (Questionário 2) 
A26 - Porque quando o corpo é impulsionado é lançado para frente, provavelmente 
por estar sem cinto. (Questionário 2) 

 

Ainda, na aula 2 ao serem indagados sobre a importância da utilização do uso 

do cinto de segurança, um dos alunos respondeu: 
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A24 - Porque com o impacto a pessoa... é jogada até para fora do carro mesmo. 
(Transcrição de vídeo e áudio)  

 

Nesse sentido, os alunos consideraram a falta do uso do cinto de segurança 

como um fator que pode levar o condutor, ou passageiros, em uma frenagem brusca, 

a ser jogado para frente ou para fora do veículo. Ao nosso ver, esta resposta é 

condizente com as experiências cotidianas que já vivenciaram. Deste modo, embora os 

alunos não utilizem o conhecimento científico para explicar esta situação, que remete 

à 1ª Lei de Newton, eles mostram entender que se ocorre uma frenagem brusca e o 

carro para, os ocupantes do veículo continuam o movimento. 

Houve também respostas que tentaram explicar a importância do cinto de 

segurança com base em conhecimentos físicos, conforme podemos visualizar abaixo: 

 

A16 - Porque o veículo está em velocidade alta, causada pela inércia e gravidade. 
(Questionário 2) 
A24 - Porque meu corpo está em repouso em relação ao móvel. (Questionário 2) 

 

As falas descritas demonstram que os alunos têm a ideia da existência dos 

conceitos de inércia, gravidade e referencial. Esses alunos foram os que tiveram respostas 

mais aproximadas de conceitos físicos, apesar das definições estarem incorretas. 

 

Subcat. 02. Diferenciação Progressiva 

 

Tabela 12. Argumentações dos alunos pós etapa de 
Diferenciação Progressiva da Lei da Inércia. 

# Indicador 

1 
A tendência dos corpos é permanecer no seu estado 

natural 

2 
A tendência dos corpos é permanecer em seu estado 

natural na ausência de forças 

3 
Explicação coerente com base na Lei da Inércia sobre a 

importância do cinto 
Fonte: Autores. 
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Nesta categoria, buscamos identificar os conceitos construídos mediante a 

tentativa de promover a diferenciação progressiva. Utilizamos como instrumentos o 

estudo dirigido do GC e as transcrições de áudio e vídeo referentes a aula 7. 

Por meio da fase do DT denominada interpretação, tentamos promover a 

diferenciação progressiva do conceito da Lei da Inércia. Acreditamos que se o aluno 

compreende que a inércia consiste na resistência da mudança de velocidade do corpo, 

este pode chegar à definição geral do princípio da inércia enunciado por Newton. 

Logo, em nossa intervenção didática, priorizamos tal hierarquia conceitual, abordando 

em algumas aulas o conceito de velocidade e, posteriormente, o conceito de Lei da 

Inércia por meio de um estudo dirigido, seguido de uma miniaula realizada pelos 

alunos. 

Na fase de interpretação, os alunos foram divididos em grupos. Neste contexto, 

foi destinado ao GC, o problema do uso do cinto de segurança. De modo a mediar a 

aprendizagem dos alunos acerca do conceito da Lei da Inércia e a resolução do 

problema do uso do cinto de segurança. Foi pedido que eles respondessem o estudo 

dirigido GC, mediado pelos docentes e pelo material de apoio disponibilizado. 

Posterior a este momento, o grupo ficou responsável por elaborar uma miniaula para 

explicar a importância do uso do cinto de segurança com argumentos construídos a 

partir de conceitos físicos. Esta atividade teve como um dos objetivos insistir na 

aprendizagem do conceito de inércia pois, Ausubel defende que se deve insistir na 

consolidação daquilo que está sendo estudado antes que novos materiais de 

aprendizagem sejam abordados (MOREIRA; MASINI, 2016). E, ainda, mobilizar mais 

pessoas para inteirarem-se do projeto de cada grupo. Visto que, neste momento, 

incentivamos os alunos que estavam assistindo as miniaulas a darem feedbacks das 

apresentações.  

Considerando que cada etapa do DT pode acontecer sem uma ordem específica 

(VIANNA et al., 2012), entendemos que o momento da miniaula também 

correspondeu à fase de evolução. Na miniaula realizada, notamos avanços 

significativos quanto à aprendizagem do conceito de inércia, conforme podemos 

constatar na fala de um dos integrantes do GC e de A24. 
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GC - O princípio da inércia explica o porquê um corpo em repouso continua em 
repouso e um corpo em movimento continua em movimento retilíneo 
uniforme. (Transcrição de vídeo e áudio). 
A24 - Oh gente! Se o corpo, diz ali a Lei de Newton [apontando para o cartaz do GC], 
se o corpo está em movimento ele vai permanecer em movimento. (Transcrição 
de vídeo e áudio). 

  

A definição apresentada, embora coerente, nos pareceu incompleta. Pois, estes 

alunos apresentam que a tendência dos corpos é permanecer no seu estado natural. 

Assim, faltam informações, pois os estudantes não apresentam a ideia de que um 

corpo em repouso ou em movimento continua no seu estado inicial somente se 

nenhuma força for aplicada sobre este (HEWITT, 2010, p. 23). Entretanto, revisitando 

o estudo dirigido realizado pelo GC, percebemos que os mesmos trazem uma 

definição mais completa do conceito ao se dizerem que, na resposta à Questão 2 

(Enuncie a primeira Lei de Newton com suas palavras.), a tendência dos corpos é 

permanecer em seu estado natural na ausência de forças, conforme verificamos na 

fala a seguir: 

 

GC - A primeira lei de Newton ou Lei da Inércia diz que a tendência dos corpos 
quando nenhuma força é exercida sobre eles é permanecer em seu estado 
natural, ou seja repouso ou movimento retilíneo e uniforme. (Estudo dirigido) 

 

Além disso, na mesma fase de interpretação, os alunos conseguiram explicar 

de forma coerente a importância da utilização do cinto de segurança, conforme 

evidenciam as falas abaixo relativas à miniaula apresentada pelo grupo GC: 

 

GC - [...] um carro diminui a velocidade de forma brusca, devido à colisão, [então] 
a tendência das pessoas é manter-se em movimento, daí resulta que são 
projetadas para frente. (Transcrição de vídeo e áudio) 
GC- A gente tem o exemplo, professora, do acidente que acabou de acontecer aqui em 
Amargosa. Todo mundo sabe! O pessoal estava sem cinto e todo mundo foi 
projetado para fora.  (Transcrição de vídeo e áudio). 
GC- A tendência dos corpos é manter-se em movimento. Com o uso do cinto de 
segurança a função é minimizar esse efeito. (Transcrição de vídeo e áudio). 

 

Nesse sentido, há uma notável melhora da compreensão do conceito Lei da 

Inércia e na sua contextualização com o uso do cinto de segurança. Pois, anteriormente, 

os alunos embasavam-se somente nos benefícios do uso do cinto de segurança, como 

descrito nos indicadores da tabela 12. Assim, se comparado ao início da intervenção, 



144 
 

 
  

neste momento os alunos conseguem entender que a desaceleração repentina dos 

veículos pode implicar no agravamento de acidentes, sendo esta uma consequência da 

Lei da Inércia.  E que essa situação é mais evidente, quando os passageiros não utilizam 

cinto. 

Além de fatores relacionados ao uso do cinto de segurança, o grupo GC 

consegue generalizar seus conhecimentos para outras situações, conforme visualizado 

nas questões 4 e 9 do estudo dirigido GC. Ao serem perguntados sobre: i) “Por que que 

quando um veículo realiza uma curva, os passageiros se sentem atirados para fora dela?” 

(HEWITT, 2011, p. 32), e ii) “Por que é tão perigoso saltar de um veículo em movimento?” 

(GREF, 1998, p. 59), responderam, respectivamente: 

 

GC - O veículo tem a sua velocidade vetorial mudando de intensidade e direção e se 
não seguramos firme numa parte fixa do veículo, temos sensação de que fomos 
empurrados. (Estudo dirigido) 
GC - Saltando de um ônibus em movimento em relação ao solo, o nosso corpo também 
estará em movimento em relação ao solo, e assim tenderá permanecer nossas pernas. 
Se suas pernas não forem capazes de manter esse movimento podemos nos machucar. 

(Estudo dirigido) 

 

 Subcat. 03. Consolidação 

 

Esta categoria diz respeito a uma tentativa de promoção da consolidação dos 

conceitos. Visando avaliar como os conceitos estavam sendo construídos até o 

momento pelos discentes, utilizamos como subsídio a atividade de consolidação, aplicada 

na aula 8. Esta etapa ainda se inclui na fase de interpretação do DT. Assim, para análise 

do processo de consolidação do conceito, concentramos esforços na questão 2 desta 

atividade: Questão 2 da Atividade de consolidação - A tirinha abaixo intensifica a importância 

do uso do cinto de segurança. Utilize a 1ª Lei de Newton: Lei da Inércia para explicar por que 

ao fazer uma freada brusca Cebolinha é arremessado para fora do carro? 
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Figura 12. Uso do cinto de segurança.  

Fonte: <https://twitter.com/_ecovias/status/877247703306129409>. 

Acesso em: 13 mar. 2018. 

 

 
 

Tabela 13. Respostas dos alunos à questão 2 da atividade de consolidação. 

# Indicador 

1 
Houve mudança de velocidade e por isso Cebolinha foi 

arremessado 

2 Superficialidade na resposta 

3 
Houve mudança do estado natural do corpo e por isso 

Cebolinha foi arremessado 
Fonte: Autores. 

 

Foram dadas várias respostas à questão 2 da atividade de consolidação. Nesse 

sentido, apresentamos algumas das falas que se referem à dimensão um, tabela 13, 

relativa à resistência de mudança da velocidade: 

 

A16 - Porque o carro freou, mas o corpo do Cebolinha continuou em movimento e com 
isso foi arremessado para fora do carro, ou seja, o corpo estava na velocidade do 
carro, antes da freada rápida, e por isso o corpo continuou em movimento 
quando ele freou. (Atividade consolidação). 
A7 - Todo corpo em movimento continua em movimento. Com o carro em alta 
velocidade e para de repente, o corpo não irá parar junto com o carro, ele 
continuará em movimento e com isso será arremessado por não estar usando cinto 
de segurança. (Atividade consolidação). 

 

Por outro lado, um outro grupo deu respostas muito vagas e superficiais, 

referentes à falta do cinto de segurança. Pois, não apresentaram explicação científica, 

conforme exemplifica a fala do aluno A11: 

 

A11- Porque ele não está usando o cinto de segurança. (Atividade consolidação). 
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Outros vão além, responsabilizando a mudança do estado de movimento para 

o estado de repouso como uma das causas do corpo ser arremessado, o que não está 

errado se pensarmos atentamente que a desaceleração inesperada contribui para que 

o Cebolinha seja jogado para fora do carro: 

 

A25 - Porque com a freada brusca, o carro que estava em movimento ficou em 
repouso muito rápido, arremessando o corpo da pessoa para frente, como diz a 1ª 
Lei de Newton: Todo corpo em movimento continua em movimento.  

 

Acerca desta categoria, no geral, podemos inferir que o conceito foi minimante 

compreendido, uma vez que os alunos conseguem sair da simples memorização. Esta 

inferência é embasada no fato de que definem o conceito e aplicam este conhecimento 

científico para explicar a importância do uso do cinto de segurança. Para visualizarmos 

a evolução conceitual dos alunos, frente ao conceito de Lei da Inércia e sua 

contextualização com o trânsito, vamos ver o panorama da evolução de um dos alunos. 

A tabela 14 nos mostra as respostas dadas por A16 em diferentes momentos da SD. 

Este estudante foi escolhido de forma aleatória, respeitando a assiduidade durante 

intervenção, visto que, os alunos constantemente faltavam às aulas. Procederemos de 

forma semelhante nas próximas categorias relativas a esse tema. 

 



147 
 

 
  

Tabela 14. Evolução de A16 em relação Lei da Inércia e sua contextualização com o trânsito. 

Fonte: Autores 
 

Analisando a linha do tempo do aluno A16, na tabela 14, podemos inferir que 

este aluno avançou quanto à compreensão conceitual e sua respectiva aplicação. 

Portanto, se tomarmos como base o pressuposto de que o processo de aprendizagem 

se estabelece em um continuum entre a aprendizagem mecânica e a aprendizagem 

significativa (MOREIRA, 2011a; MOREIRA; MASINI, 2006; AUSUBEL, 2003), esse 

aluno está, agora, mais próximo da aprendizagem significativa, tendo em vista que seu 

conhecimento prévio foi modificado. Este novo status do seu conhecimento específico 

sobre Lei da Inércia franqueia a ele uma ideia mais robusta que pode servir de 

subsunçor para a aprendizagem de outros conhecimentos e, neste movimento, poderá 

se aproximar mais da aprendizagem significativa. Assim, o aluno não se encontra mais 

em um possível patamar da aprendizagem mecânica, na qual realiza-se um 

armazenamento literal, pois ele consegue explicar, em vários momentos, o problema 

de trânsito com base no conceito físico. E isso, ao nosso ver, se desenvolveu por meio 

das fases da descoberta e interpretação do DT (EDUCADIGITAL, 2014). Pois, tais fases 

DT # Instrumento Exemplo de respostas 
D

es
co

b
er

ta
 

 
 
 

MOMENTO 1 

Resposta a questão 7 do 
questionário 2: Você está em um 

veículo que trafega em velocidade 
constante e de repente o motorista, 

avistando um obstáculo, freia 
bruscamente o veículo e seu corpo 
é lançado para frente. Por que isso 

acontece?” 

Porque o veículo está em 
velocidade alta, causada pela 

inércia e gravidade. 

In
te

rp
re

ta
çã

o
 

 
 

MOMENTO 2 

 
 

Apresentação de miniaula - GC 
(A3, A5, A15 e A16) e discussões 

[...] um carro diminui a 
velocidade de forma brusca, 
devido à colisão a tendência 

das pessoas é manterem-se em 
movimento, daí resulta que são 

projetados para frente. 

 
 
 
 
 

MOMENTO 3 

Resposta à questão 2 da atividade 
de consolidação: A tirinha abaixo 
intensifica a importância do uso 

do cinto de segurança. Utilize a 1ª 
Lei de Newton: Lei da Inércia para 

explicar por que ao fazer uma 
freada brusca Cebolinha é 

arremessado para fora do carro? 

Porque o carro freou, mas o 
corpo do Cebolinha continuou 
em movimento e com isso foi 

arremessado para fora do carro, 
ou seja, o corpo estava na 

velocidade do carro, antes da 
freada rápida, e por isso o 

corpo continuou em 
movimento quando ele freou. 
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contribuíram para o levantamento e entendimento inicial do problema e para a busca 

da compreensão dos conhecimentos científicos necessários à resolução do problema. 

Apresentamos, abaixo, uma tabela (tabela 15) com a evolução dos alunos, ao 

longo das atividades relativas à Lei da Inércia. A ideia para tal tabela foi retirada de 

Soares e Guridi (2012, p. 5). Os momentos apresentados são os mesmos evidenciados 

na tabela 14. 

 

Tabela 15. Evolução dos alunos 
    acerca da Lei da Inércia 

 

 

 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Autores 
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(A3)    

(A4)    

(A5)    

(A6) 
  

 
 

(A7)    

(A8)    

(A10)    

(A11)    

(A12)    

(A14)    

(A15)    

(A16)    

(A17)    

(A19)    

(A21)    

(A22)    

(A24)    

(A27)    

(A25)    

(A26)    

LEGENDAS  

• Conhecimento Superficial. 

• Não foi possível avaliar, os alunos não expressaram 

seu conhecimento ou não responderam a atividade 

solicitada.  

• Conceito com erros.  

• Conceito mais próximo do correto/ consegue aplicar 

a problemas reais. 

• Conceito incompleto.      
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Não temos elementos para concluir se todos os alunos envolvidos na SD 

aprenderam significativamente, mas podemos dizer que estes conseguiram construir 

uma mínima compreensão do conceito da Lei da Inércia, tendo em vista a sua melhora 

na capacidade de refletir e interpretar sobre a importância do uso do cinto de 

segurança. Na tabela 15, de 17 alunos que participaram da maioria das atividades, 14 

alunos conseguem apresentar um conceito coerente, nesse sentido podemos dizer que 

eles estão mais próximos da aprendizagem significativa do conceito de Lei da Inércia. 

Acreditamos que tais fatores além de contribuir para o ensino de Física, contribuíram 

para a educação para o trânsito. Pois, o conhecimento da Lei da Inércia pode levar a 

decisões mais conscientes acerca do uso do cinto de segurança, bem como situações 

semelhantes. 

 

5.4.1.2 Cat. 02. Velocidade e suas Relações 

 

Nesta categoria, agregam-se as definições dadas pelos alunos sobre o conceito 

de velocidade, bem como as percepções destes utilizando tal conceito. Esta categoria 

foi dividida em três subcategorias: Conhecimentos Prévios; Diferenciação Progressiva e 

Reconciliação Integrativa; e Consolidação. Foram utilizados como instrumento para 

análise: o questionário de conhecimentos prévios 1; a atividade massa e velocidade; os estudos 

dirigidos dos grupos GV, GE, GD, GP, GF; a atividade de consolidação; e as transcrições em 

áudio e vídeo da aula 3 e aula 7. 

 

Subcat. 01. Conhecimentos Prévios 

 

 Nesta subcategoria, nos dispusemos a avaliar os conhecimentos prévios dos 

alunos acerca do conceito de velocidade e suas consequências na distância de parada 

de um veículo. Tomamos como instrumentos de análise as transcrições de áudio e vídeo 

da aula 3 e o questionário de conhecimentos prévios 1 aplicado na aula 2.  

Sendo coerente com a Teoria de Ausubel, para que o conceito de velocidade seja 

apreendido proficuamente faz-se necessário que o aluno possua vários subsunçores, 

como: a ideia de grandezas vetoriais, razão e proporção, grandezas inversamente e 
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diretamente proporcionais. Assim, a ocorrência da aprendizagem significativa deve se 

dar mediante a relação do novo conceito (velocidade) com os conceitos de distância, 

tempo e na razão entre eles. 

A partir do questionário de conhecimentos prévios 1, por meio da pergunta 1- Bloco 

Física, procuramos avaliar o que os alunos compreendiam por velocidade. Embora, 

fosse necessário, ainda, avaliar os conceitos dos alunos relacionados à Matemática, não 

nos detivemos a isso, visto que, a avaliação destes tornaria a intervenção muito longa 

e possivelmente fugiríamos do objetivo principal deste trabalho.  

Para avaliar a compreensão científica do conceito de velocidade, utilizamos a 

seguinte questão: Questão 1- Bloco Física do questionário 1 - O que é velocidade? 

 

Tabela 16. Concepções dos alunos acerca do conceito de velocidade 

 

 

 

Fonte: Autores 

 

Além do questionário de conhecimentos prévios 1, para avaliar os 

conhecimentos prévios dos alunos utilizamos como suporte a aula 3, que teve como 

um dos objetivos problematizar o conceito de velocidade. Várias respostas foram 

dadas para o conceito de velocidade, entretanto, na maioria delas os alunos não 

chegaram ao conceito de velocidade de “forma correta” (i.e., científica). O que houve, 

em alguns casos, foi a tentativa de definir o conceito de velocidade. 

Embora o conceito de velocidade seja um dos conceitos importantes para a 

aprendizagem de outros conteúdos de Física, este foi abordado em pouco tempo com 

os alunos antes da nossa intervenção didática, o que pode justificar a dificuldade deles 

na definição do referido conceito. Em contato inicial com professor titular da turma, 

nos foi passado que alguns dos alunos só tiveram um primeiro contato com a Física 

naquele ano e, devido à fatores externos, ele só pôde assumir a regência da sala no mês 

de maio, dificultando, assim, a abordagem dos conteúdos programados para o 1º 

bimestre. Cabe pontuar que a nossa intervenção se iniciou no mês de junho. 

# Indicador 

1 Ideia de distância 

2 Ideia de rapidez 

3 Variação da posição em relação ao tempo 
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A seguir, apresentamos algumas das falas iniciais dos alunos relacionadas ao 

conceito de velocidade: 

 

A5 - algo que se move de uma distância a outra. (Questionário 1) 
A24 - tem a ver com a distância. (Transcrição de vídeo e áudio) 

 

Conforme visualizado nas falas acima, os alunos confundem a ideia de 

velocidade com distância. Diante das considerações, há necessidade do uso de 

estratégias que possibilitem a construção de subsunçores mais elaborados, pelos 

alunos, e que possibilitem a reconciliação integrativa do conceito, de modo a contribuir 

para que as possíveis inconsistências e discrepâncias sejam sanadas (MOREIRA; 

MASINI, 2016). 

Alguns alunos conseguem chegar a uma das definições de velocidade do 

dicionário Aurélio, a qual relaciona velocidade a uma ideia intuitiva de rapidez com 

que as coisas se alteram: 

 

A12 - quando o carro se movimenta muito rapidamente. (Questionário 1) 
A10 - velocidade tem a ver com rapidez... quanto rápido. (Transcrição de vídeo e 
áudio). 

 

 Já outros conseguem chegar a uma definição próxima de Hewitt (2011), 

referente à velocidade escalar: 

 

A6 - variação da posição do espaço em relação ao tempo. (Questionário 1) 

 

 Conforme as definições dadas acima, podemos perceber que os alunos se 

aproximam do conceito correto de velocidade escalar, tal como trabalham os livros 

didáticos acerca de Cinemática. Entretanto, surge a dúvida se o aluno entende o que 

está definindo, e/ou, se somente decorou a fala de algum professor ou trazida por 

algum material didático. 

Além do questionamento, sobre o qual apresentamos as respostas até aqui, 

como forma de avaliar como os alunos compreendiam o conceito de velocidade, 

utilizamos a seguinte indagação, a fim de verificar se os estudantes conseguiam 

verificar a influência do excesso de velocidade na parada de um veículo: Questão 3 - 
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Bloco Física do questionário 1: “Um veículo com certa velocidade percorre certa distância até 

parar. Nessas condições, se o mesmo veículo dobrar a velocidade, ele também dobrará a distância 

até parar. Você concorda com essa informação? Justifique.” 

 

Tabela 17. Argumentos dos alunos acerca da influência da velocidade na distância 

# Indicador 

1 
Maior velocidade implica em maior dificuldade para parar o 
veículo 

2 Não entendeu os questionamentos adequadamente 
Fonte: Autores 

 

Ao serem feitas questões relativas à influência do excesso de velocidade na 

parada de um veículo, os alunos trouxeram pontos de vista, em sua maioria, comuns. 

Enfatizaram que uma maior velocidade implica em uma maior dificuldade de parar o 

veículo. Dessa forma, apesar do conceito de velocidade estar ainda insipiente na 

estrutura cognitiva de alguns alunos, a maior parte deles conseguiu construir um 

raciocínio plausível dentro das ideias que tinham e de suas vivências cotidianas.  

Assim, ainda que implicitamente, estes conseguem fazer uma relação de 

proporcionalidade entre as grandezas velocidade e distância.  

Para o referido questionamento, os alunos A5, A14, A6, A7, A12, A15 e A16 

responderam que concordam com a afirmação. Já os alunos A2, A17, A21 e A22 

responderam que não concordam. Entretanto, estes dão justificativas confusas que não 

foram possíveis de serem entendidas. Alguns dos alunos que concordaram com essa 

questão assumiram os seguintes posicionamentos: 

 

A5 - pois o aumento da velocidade, pode consequentemente aumentar a distância. 
(Questionário 1) 
 A6 - pois em alta velocidade se tem uma dificuldade em frear o veículo. 
(Questionário 1) 
A7 - pois com maior velocidade, tem mais dificuldade para parar. (Questionário 1) 
A12 - porque se ele aumenta a velocidade, ele também vai aumentar a distância que 
vai percorrer. (Questionário 1) 

 

Tais posicionamentos são relativos à ideia de que uma maior velocidade 

implica no aumento da distância de frenagem, isto é, numa maior dificuldade de o 
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veículo parar. Na aula 3, também fizemos questões parecidas e surgiram argumentos 

como: 

 

A5 – [se] tá em excesso de velocidade, para parar rápido assim não para. Até de 
moto mesmo, se a pessoa for parar rápido cai. Não tem como não. (Transcrição do 
vídeo e áudio) 

 

Subcat. 02.  Diferenciação progressiva e Reconciliação Integrativa 

 

Nesta subcategoria, buscamos analisar os resultados obtidos mediante a 

tentativa de promover a diferenciação progressiva e reconciliação integrativa do conceito 

de velocidade. Para esta subcategoria, tomamos como instrumentos a atividade sobre 

massa e velocidade da aula 3, os estudos dirigidos dos grupos GV, GE, GD, GF e  GP 

aplicados na aula 6 e  as transcrições de áudio e vídeo da aula 7  

Partimos de um exemplo para chegar à ideia que velocidade é a razão entre a 

distância percorrida em um determinado intervalo de tempo. Dissemos que o aluno A14 

queria ir do Colégio à Praça do Cristo15 em um determinado tempo. Então, 

perguntamos se aquilo seria possível. Muitos alunos ficaram calados, outros disseram 

que dependia de quão rápido ele fosse.  Diante das respostas de alguns alunos, na aula 

3, começamos a introdução do conceito de velocidade. Neste momento, fizemos uso 

da diferenciação progressiva. 

 

Tabela 18. Concepções dos alunos a respeito da velocidade. 

# Indicador 

1 
Variação do espaço percorrido em relação a um intervalo 
de tempo. 

2 Distância percorrida. 
Fonte: Autores. 

 

Ainda na aula 3, utilizamos do princípio da reconciliação integrativa de modo a 

individualizar e distinguir os conceitos de distância e velocidade que constantemente 

eram confundidos pelos discentes. Posterior à esta aula, pedimos que os alunos 

respondessem a atividade sobre massa e velocidade, a fim de tentarmos avaliar como 

 
15 Praça do município de Amargosa/BA que fica próxima ao Colégio. 
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estava se dando a construção do conceito: Questão 1 da Atividade massa e velocidade - As 

placas abaixo estão sem legenda. Indique a legenda adequada para cada placa. Justifique sua 

escolha. 

 

Embora a questão possa parecer simples, acreditamos que ela foi importante, 

pois, o fato de não exigir muitas reflexões pôde contribuir para que os alunos se 

sentissem mais confiantes em responder as próximas perguntas. Optamos por utilizá-

la para verificar se os alunos conseguiriam internalizar aquilo que havia de “mais 

básico” para a compreensão da velocidade, a sua unidade de medida. Assim, a partir 

desta, conseguiriam perceber que a unidade de medida de velocidade e distância são 

diferentes, e, desta forma, mostraríamos que distância e velocidade são grandezas 

distintas. Consideramos que as unidades km/h e km, não foram as mais adequadas para 

fazer tal relação, visto que esta é mais difícil de ser dimensionada. Talvez, as unidades 

m/s e m fossem mais adequadas, pois, são grandezas mais correntes em nosso cotidiano 

e, portanto, mais fáceis de serem dimensionadas. 

Neste sentido, esta atividade pode contribuir para os alunos realizarem a 

reconciliação integrativa. A grande maioria dos participantes (aproximadamente 64%) 

responderam ao questionamento corretamente, relacionando as grandezas de forma 

correta as suas respectivas unidades. Porém, isso não significa dizer que o aluno 

aprendeu de forma significativa, pois, a aprendizagem significativa não se dá a curto 

prazo e a relação realizada na atividade poderia ser atingida por simples memorização. 

Além de que, os estudantes não justificaram a sua escolha, não apresentando a relação 

“razão da distância pelo tempo” para explicar a unidade de medida de velocidade, apesar 

de ter sido pedido na questão. 

Na busca para promover a aprendizagem significativa do conceito de 

velocidade, fizemos uso do DT, no qual os alunos em grupos distintos, porém 

interligados, teriam problemas de trânsito para solucionar com auxílio do 

conhecimento científico. Destacamos, aqui, os seguintes Grupos: GV, GD, GF e GE, aos 

quais puderam ser relacionados o conceito de velocidade.  
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Consideramos que por meio da fase de interpretação, pode-se construir um 

processo no qual os estudantes sejam sujeitos participativos e ativos na construção do 

seu conhecimento (EDUCADIGITAL, 2014). Assim, o DT surge como forma de colocar 

as ideias em prática, uma vez que o aluno se debruça sobre determinado problema e 

busca soluções para ele. Não prevalecendo, assim, o uso de receitas prontas e 

resumidas em sala de aula, na qual o estudante só teria o papel de executar (ibid.). 

Desta forma, os alunos em seus Grupos de Trabalho, realizaram diferentes estudos 

dirigidos, aula 7, com auxílio de um material suporte para pesquisa.  A seguir, 

apresentamos algumas respostas dadas pelos Grupos quando lhes foi perguntado “o 

que é velocidade” nos estudos dirigidos que realizaram: 

 

GV - é a variação do espaço percorrido em um determinado intervalo de 
tempo. (Estudo dirigido) 
GE - é a razão entre o deslocamento realizado por um móvel e o tempo 
necessário para perfazê-lo. (Estudo dirigido) 
GD - é a razão entre o deslocamento realizado por um móvel e o tempo 
necessário para perfazê-lo. (Estudo dirigido) 
GP - é a razão entre o deslocamento realizado por um móvel e o tempo 
necessário para realizá-lo. (Estudo dirigido) 
 GF - é a razão entre o deslocamento realizado e o tempo necessário para 
perfazê-lo. (Estudo dirigido) 

 

As definições trazidas pelos grupos são unânimes ao apresentar a velocidade 

como razão entre o deslocamento realizado em um dado tempo, o que condiz com a definição 

de velocidade escalar (ALONSO; FINN, 2004). Nesse sentido houve uma evolução, 

entretanto, ainda os alunos não conseguem visualizar a velocidade como uma 

grandeza vetorial. 

 Ao problematizar as aulas dadas pelos alunos no encontro 7, a fim de clarificar 

o conceito para outros alunos que estavam assistindo, perguntamos o que seria 

velocidade, e propusemos que além do grupo que estava apresentando, outros alunos 

se posicionassem. Assim, surgiram as seguintes falas, relacionadas ao conceito de 

velocidade: 

 

A25 - Distância percorrida. (Transcrição do vídeo e áudio) 
A17 - Velocidade é a distância percorrida por um instante de tempo. 
(Transcrição do vídeo e áudio). 

                                              A4 - Distância sobre o tempo. (Transcrição do vídeo e áudio). 
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A12 - distância percorrida num instante de tempo (Transcrição do vídeo e áudio). 

 

Nas falas apresentadas acima, apesar de um dos alunos ainda confundir a ideia 

de velocidade com distância, notamos na maioria das respostas evidências do conceito 

de velocidade escalar.  

 A todo o momento, tentamos promover a reconciliação integrativa do conceito 

de velocidade, conforme destaca a fala abaixo, correspondente à aula 7, na qual nos foi 

perguntado se a velocidade era igual a distância: 

 

P - A velocidade não é igual a distância, a velocidade é diretamente proporcional 
à distância (Transcrição do vídeo e áudio). 

 

Temos que o conceito de velocidade para estes estudantes ficou mais elaborado, 

se compararmos às respostas dadas inicialmente por eles, que em sua maioria 

relacionavam velocidade com distância e com rapidez. Entretanto, este conceito ainda 

não foi compreendido por completo. Neste sentido, faz-se necessário insistir ainda 

mais no processo de aprendizagem, pois os alunos até o momento não relacionaram a 

velocidade a uma grandeza vetorial. Frente a isso, tomamos como suporte a aula 9, na 

qual abordamos vários conceitos, sendo um destes o de velocidade. 

 

Subcat. 03. Consolidação 

 

Buscando a consolidação do conceito de velocidade, insistimos no processo de 

aprendizagem dele. Desse modo, optamos por realizar uma aula expositiva (aula 9). 

Durante esta aula, problematizamos e novamente abordamos o conceito de velocidade 

com minúcia. Após a aula, pedimos aos alunos que desenvolvessem uma atividade 

individual, atividade de consolidação, a fim de avaliar como estes estavam 

compreendendo o conceito de velocidade e realizando relações com outras ideias e 

situações. Esta atividade será tomada como parâmetro de avaliação desta 

subcategoria. 

Na questão 1 da atividade de consolidação, buscamos averiguar se os alunos 

conseguiriam realizar relações entre conceitos, isto é, se conseguiriam compreender 
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que o excesso de velocidade interfere na distância de frenagem do veículo, caso este 

precise frear rapidamente frente a um obstáculo: Questão 1 - (letra a) da atividade de 

consolidação - Por que o excesso de velocidade interfere na distância de frenagem do veículo? 

 

Tabela 19. Síntese das respostas dos alunos sobre a Questão 1 - letra “a” –  
da atividade de consolidação. 

# Indicador 

1 
Maior velocidade implica numa maior  

distância de frenagem. 
Fonte: Autores. 

 

Abaixo, citamos algumas das definições dadas para exemplificar o único 

indicador formado para a questão 1 da atividade de consolidação: 

 

A7 - Quanto maior a velocidade de um veículo, maior será a distância 
necessária para parar. E com isso maior a possibilidade de sofrer um acidente. 
(Atividade de consolidação). 
A25 - Porque quando uma pessoa está com excesso de velocidade e haver um 
obstáculo na sua frente levará mais tempo para frear o veículo. Caso o obstáculo 
fosse um veículo era para ter uma certa distância segura para os dois veículos.  Coisa 
que não ocorre! (Atividade de consolidação). 
A15 - Porque quando um veículo está em alta velocidade ele não parar assim 
rápido ele demora para parar. (Atividade de consolidação). 
A24 - Porque quanto maior a velocidade de um veículo, maior a distância necessária 
para ele parar e, consequentemente, maior a probabilidade de ele ser envolvido num 
acidente. (Atividade de consolidação). 
A12 - Interfere porque quanto maior a velocidade de um veículo, maior a 
distância necessária para ele parar e consequentemente, maior a probabilidade de 
ele ser envolvido num acidente. (Atividade de consolidação). 

 

Nas falas acima, temos evidência do conteúdo procedimental, relativo à 

capacidade de realizar relações, isto é, entre o conceito de velocidade e a distância de 

frenagem.  Chamamos atenção para a fala de A25, que consegue ir além, pois traz a 

questão da distância segura. Neste sentido, o estudante consegue aplicar o 

conhecimento de estudo ao problema do excesso de velocidade e da distância segura 

entre veículos, realizando, assim, a generalização do conhecimento para outra 

situação. Apesar das respostas, podemos dizer que ocorreu um erro nosso na 

formulação da questão, pois poderíamos ter sido mais explícitos quanto ao que fora 

solicitado, evitando que as respostas fossem quase que tautológicas. Apesar disto, os 

estudantes conseguiram estabelecer relações. 
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De forma a analisar a evolução dos alunos acerca do conceito de velocidade, 

tomamos como suporte o processo de construção do conhecimento do aluno A12 em 

diferentes momentos da intervenção: 

 

Tabela 20.   Evolução do aluno A12. 

DT # Instrumentos Exemplos de respostas 

D
es

co
b

er
ta

  

 

 

MOMENTO 1 

Resposta a questão 1 do 
questionário 1- Bloco Física: O 

que é velocidade? 

quando o carro se movimenta 
muito rapidamente. 

Resposta a Questão 3 - Bloco 
Física do questionário 1: “Um 
veículo com certa velocidade 

percorre certa distância até parar. 
Nessas condições, se o mesmo 

veículo dobrar a velocidade, ele 
também dobrará a distância até 
parar. Você concorda com essa 

informação? Justifique.” 

 

Porque se ele aumenta a 
velocidade ele também vai 

aumentar a distância que vai 
percorrer. 

In
te

rp
re

ta
çã

o
 

 

 

MOMENTO 2 

Discussão em sala pós 
apresentação miniaula do GV. 

distância percorrida num instante 
de tempo. 

Resposta dada a questão: "O que 

é velocidade?”, presente nos 
estudos dirigidos dos grupos 

citados. 

é a razão entre o deslocamento 
realizado por um móvel e o 

tempo necessário para perfazê-lo. 

 

MOMENTO 3 

Resposta a Questão 1 - letra a da 
atividade de consolidação - Por 

que o excesso de velocidade 
interfere na distância de 

frenagem do veículo? 

 

Interfere porque quanto maior a 
velocidade de um veículo, maior 

a distância necessária para ele 
parar e consequentemente, maior 

a probabilidade de ele ser 
envolvido num acidente. 

 

Fonte: Autores 

 

Embora vejamos um avanço significativo, os alunos não conseguiram chegar à  

ideia de que velocidade é uma grandeza vetorial. Embora não possamos inferir se 
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houve aprendizagem significativa do conceito de velocidade, podemos dizer que o 

conhecimento prévio acerca de velocidade expandiu e, assim, pode servir como base 

para aprendizagem significativa de velocidade vetorial. No que diz respeito ao 

conceito de velocidade escalar, podemos dizer que o aluno (Tabela 20) se encontra na 

zona intermediária de aprendizagem (MOREIRA, 2011a), isto é, este ainda não se 

encontra na aprendizagem significativa, mas, conseguiu sair da aprendizagem 

mecânica.  Isso é evidenciado na construção de sua fala ao longo do processo, em que 

associava a velocidade a uma ideia intuitiva de rapidez, passando após a fase de 

interpretação do DT para a definição de velocidade escalar e sua aplicação em 

situações reais. 

Além disso, apresentamos uma tabela (Tabela 21) com a evolução dos alunos, 

ao longo das atividades relativas à velocidade. Utilizamos os mesmos momentos 

utilizados na Tabela 20. No que diz respeito ao quadro da Tabela 21, a maioria dos 

alunos chega a um conceito incompleto no momento 2. No momento 3, os alunos 

permanecem com o conceito incompleto, apresentado a velocidade como uma 

grandeza escalar. 

 

Tabela 21. Evolução dos alunos 
 relativo ao conceito de velocidade. 

A
lu

n
o

 

M
o

m
en

to
 1

 

M
o

m
en

to
 2

 

 

M
o

m
en

to
 3

 

(A3)      

(A4)      

(A5)      

(A6)    
 

  

(A7)      

 (A8)      

(A10)      

(A11)      

(A12)      

(A14)      

(A15)      

(A16)      

(A17)      

(A19)      

(A21)      

LEGENDAS 

Conhecimento Superficial 

Não foi possível avaliar, os alunos não expressaram 

seu conhecimento ou não responderam a atividade 

solicitado  

Conceito com erros  

Conceito mais próximo do correto/ consegue 

aplicar em conceitos reais. 

Conceito incompleto/ tentativa de aplicar em 

conceitos reais. 
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                 Fonte: Autores 

5.4.1.3 Cat. 03. Quantidade de movimento 

 

Nesta categoria, buscamos analisar o processo de construção do conceito de 

quantidade de movimento durante a intervenção. Esta categoria foi dividida em 4 

categorias, a saber: Subsunçores, Pseudo-organizador; Diferenciação progressiva e 

Consolidação.  

Tomamos como instrumentos de análise, nesta categoria o questionário de 

conhecimentos prévios 1, a Atividade sobre massa e velocidade, a Atividade consolidação, o 

roteiro ideação e as transcrições de áudio e vídeo da aula 3. 

 

Subcat. 01 Subsunçores 

 

Nesta categoria, buscamos analisar os subsunçores dos alunos acerca do 

conceito de quantidade de movimento, tendo em vista que para a aprendizagem deste 

conceito, o aluno necessita ter os conceitos de massa e velocidade bem, estabelecidos 

em sua estrutura cognitiva. Utilizamos como instrumentos nesta categoria, os 

seguintes: Questionário 1, o caderno de notas da aula 2, e as transcrições de áudio e vídeo da 

aula 3. 

De modo a promover uma melhor organização, dividimos o tópico em quatro 

seções: Massa, Excesso de passageiros, Relação velocidade e Quantidade de 

movimento e Relação massa e quantidade de movimento. 

• Massa 

 

Tabela 22. Concepções dos alunos acerca do conceito de massa 

# Indicador 

1 Peso 

2 Noção intuitiva de massa 

3 Conceito parcialmente coerente 
Fonte: Autores. 

(A22)      

(A24)      

(A27)      

(A25)      

(A26)      
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Buscando avaliar a ideia que os alunos tinham sobre o conceito de massa, 

utilizamos como instrumento de análise o questionário de conhecimentos prévios 1, 

referente à Questão 1 - Bloco Física (O que é massa?) e os vídeos e áudios constituídos na 

aula 3.  

Apresentamos abaixo algumas definições dadas pelos alunos para tal conceito: 

 

A22 - Tudo aquilo que chamamos de peso. (Questionário 1) 
A23 - é uma forma de medir o seu peso ou sua massa corporal de seu corpo. 
(Questionário 1) 
A16 - É tudo aquilo que pode ser pesado ou medido. (Transcrição de vídeo e áudio) 
A10 - Um tijolo pesado...alguma coisa do tipo sei lá. (Transcrição de vídeo e áudio). 

 

Nas práticas pedagógicas realizadas até o momento, pudemos perceber que os 

alunos, em sua maioria, quando chegam à disciplina de Física constantemente 

confundem a grandeza massa com o peso, uma vez que normalmente no cotidiano 

costuma-se associar a medida dada pela balança ao peso. O que é mais interessante é 

que muitos alunos ficam três longos anos do Ensino Médio discutindo conceitos 

físicos, que em sua maioria dependem do conceito de massa, e ainda assim não 

conseguem definir o conceito de massa corretamente (SCHETTINI, 2016).  Não 

estamos aqui para apontar para quem é a culpa, mas direcionar possíveis caminhos 

que possibilitem a aprendizagem e, nesse sentido, “batemos na tecla” de que o 

professor antes de iniciar qualquer conteúdo necessita mapear os conhecimentos 

prévios dos alunos, a fim de identificar inconsistências. No caso da nossa intervenção, 

na qual os alunos confundiram o conceito de massa com peso faz-se necessário um 

adendo para trabalhar esses conceitos, de modo a promover a reconciliação integrativa 

do conceito de massa. 

 Outro item bastante evidenciado nas respostas dos alunos foi referente a 

exemplos da realidade experiencial de cada aluno, que remete a uma noção intuitiva 

de massa, conforme podemos verificar nas falas abaixo: 

 

A12 - Medida de um corpo ex. massa corporal (Questionário 1) 
A16 - É a massa do corpo, massa corporal (Transcrição de vídeo e áudio) 
A12 - Massa corporal (Transcrição de vídeo e áudio) 
A21 - Qualquer corpo em movimento (Questionário 1) 
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O último item (3) da Tabela 22 é a apresentação de uma ideia parcialmente 

coerente, isto é, os alunos apresentam um conceito plausível que se aproxima do 

conceito de massa. Mas, ainda necessita de mais elementos para ser melhor entendido. 

Abaixo citamos os argumentos dos alunos referentes a este indicador: 

 

A7 - Aquilo que ocupa um lugar no espaço. (Questionário 1) 
A10-Tudo que ocupa um lugar no espaço e pode ser medido. (Questionário 1) 
A19 - Algo que ocupa lugar no espaço. (Questionário 1) 
A16 - E volume também. (Transcrição de vídeo e áudio) 

 

• Excesso de passageiros 
 

Tabela 23. Argumentos dos alunos frente a excesso de passageiros.  

# Indicador 

1 Desconforto 

2 Número de passageiros maior que o permitido 

3 Falta do cinto de segurança para todos 
Fonte: Autores 

 

Neste tópico, buscamos analisar as concepções dos alunos acerca do excesso de 

passageiros em um carro de passeio, transporte coletivo ou escolar, de modo a verificar 

se os mesmos associam tal situação, mesmo que implicitamente, ao conceito de 

quantidade de movimento. Para tal, utilizamos como subsídio o caderno de notas da aula 

2 e o questionário de conhecimentos prévios 1. 

 O excesso de passageiros em um veículo, isto é, quantidade de pessoas em um 

veículo maior do que o recomendável, consiste em uma infração “comum” o que 

resulta em passageiros sem conforto e segurança. Ainda, outro aspecto negativo 

consiste no aumento das chances de ocorrência de acidentes e agravamento do mesmo 

pela ausência de cinto de segurança para todos. Muitos dos alunos apresentam 

situações, que vivenciaram com número de passageiros em um veículo maior que o 

permitido: 

 

P - Ao serem indagadas se o excesso de carga em um veículo poderia ocasionar riscos 
de acidentes, A16, nos diz que afeta sim, dando exemplo de que um caminhão 
sobrecarregado tem dificuldade de subir uma ladeira. (Caderno de notas) 
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A10 - Eu já fui em um carro, em que carregou seis pessoas no fundo e meu marido 
dirigindo. Depois a gente viu que estava acontecendo vários acidentes e todo mundo 
ficou com medo. Meu marido disse que não ia levar mais e ninguém foi mais. Depois 
só foram no fundo três pessoas, e eu e ele na frente. (Transcrição de áudio e vídeo) 

 

Outros vão além, como é o exemplo de A10, que associa o problema do excesso 

de passageiros ao uso do cinto de segurança: 

 

P - Ao serem perguntados acerca do porquê em um carro de passeio não podemos 
colocar mais de cinco pessoas, A16 respondeu que era por causa da estabilidade do 
carro. Ainda, A10 respondeu que era por causa da quantidade de cintos de 
segurança para o número de pessoas. (Caderno de notas) 

 

Já A6 e A16, traz na maioria dos seus argumentos a ideia do desconforto: 

 

P - Trazendo para os alunos a questão dos ônibus escolares, questionamos como era o 
ônibus que os mesmos utilizavam para vir até a escola (aqueles que utilizavam). A6 
relatou que os ônibus escolares não tinham segurança e que muitas das vezes 
ficavam apertados. Então questionamos se eles consideravam esta situação como boa 
ou ruim: A16 respondeu que boa pelo fato de terem um transporte para irem até a 
escola, mas ruim pelo fato de irem apertados. (Caderno de notas) 

 

Analisando os argumentos dos alunos, podemos perceber que estes, em sua 

maioria, reconhecem o excesso de passageiros em um veículo como uma problemática, 

apesar de não conseguirem explicar, inicialmente, utilizando termos científicos porque 

tal situação é um problema. 

 
 

 

• Relação Velocidade e Quantidade de Movimento 
 

A ideia de velocidade não será analisada em sua definição, pois já discutirmos o 

conceito de velocidade na categoria anterior, constatando que os alunos não tinham, 

em sua maioria, o subsunçor velocidade. Neste caso, apresentamos na categoria 

velocidade a tentativa de criação de subsunçores para tal conceito. Analisaremos aqui, 

somente, a tentativa de relacionar a quantidade de movimento à ideia de velocidade, 

conforme apresentamos nos indicadores da tabela 24.  

 
Tabela 24. Relação velocidade e quantidade de movimento 

# Indicador 



164 
 

 
  

1 Não consegue associar a massa a quantidade de movimento 

2 
 

Conseguem associar a velocidade a quantidade de 
Movimento 

Fonte: Autores. 

  

Buscamos identificar se os alunos conseguem compreender que a quantidade 

de movimento depende dos fatores:  massa e a velocidade. Neste caso, apresentamos 

uma situação hipotética lançada pela Questão 2 - Bloco física do Questionário 1: O que 

tem maior movimento, um caminhão totalmente carregado em repouso ou uma prancha de skate 

desenfreada descendo uma ladeira? Explique. 

Alguns alunos optaram pelo caminhão carregado (A2, A11, A12 e A14), e outros 

optaram pela prancha de skate (A4, A5, A6, A7, A8, A10, A15, A16, A17, A21 e A22). 

Os alunos A2, A11, A12 e A14 não respondem à questão adequadamente. 

Conforme mostram as respostas abaixo eles não conseguem identificar a 

dependência existente entre a velocidade e a quantidade de movimento de um 

corpo, uma vez que o caminhão está em repouso e as respostas deles apresentam 

termos que indicam movimento. Logo, esses alunos não conseguiram interpretar a 

questão adequadamente: 

 

A11 - O caminhão pode tombar. (Questionário 1) 
A12 - pois acho que se locomove mais rápido por ter alguém direcionando. 
(Questionário 1) 
A14 - Porque tem maior velocidade ao descer uma ladeira. (Questionário 1) 

 

Dos que optaram pela prancha de skate, a maioria consegue perceber, 

explicitamente, que a prancha de skate está em movimento e o caminhão em repouso: 

 

A4 - Porque ela está em movimento e o caminhão está em repouso. (Questionário 
1) 
A16 - Porque ela está em movimento e o caminhão está em repouso. (Questionário 
1) 
A21 - Porque o caminhão está em repouso, ou seja, parado. (Questionário 1) 
A22 - Porque ela está em movimento. (Questionário 1) 

 

Os alunos em questão também conseguem perceber a dependência existente 

entre a velocidade e o movimento de um corpo, isto é, a ideia de a prancha de skate 
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ter maior quantidade de movimento por estar descendo uma ladeira desenfreada (o 

que nos remete a uma alta velocidade): 

 

A6 - pois o skate está em movimento atingindo velocidade elevada. (Questionário 
1) 
A7 - pois está em movimento conforme o tempo passa a velocidade aumenta. 
(Questionário 1) 
A5 - pois a velocidade é maior e está sem freio. (Questionário 1) 

 

Outros, ainda, argumentam de forma semelhante, entretanto, não mencionam 

a ideia de movimento. Parecem compreenderem que o skate tem maior quantidade de 

movimento, se comparado ao caminhão: 

 

A5 - pois a velocidade é maior e está sem freio. (Questionário 1) 
A8 - Porque não tem freios. (Questionário 1) 

 

Neste sentido, a maioria dos alunos possui ideias que podem facilitar a 

aprendizagem do conceito de quantidade de movimento. Pois, reconhecem que 

quando a velocidade aumenta a quantidade de movimento também aumenta. 

 

• Relação Massa e Quantidade de Movimento 

 

No que diz respeito à relação entre massa e quantidade de movimento, 

analisamos se o aluno consegue realizar essa articulação por meio da Questão 4 - Bloco 

Física do questionário 1. As respostas a essa questão estão sintetizadas na tabela 25. 

 

Tabela 25. Relação massa e quantidade de movimento 

# Indicador 

1 Não consegue associar a massa a quantidade de movimento 

2 Associa a ideia de peso a quantidade de movimento 

3 Associa a massa e a velocidade a quantidade de Movimento 
Fonte: Autores. 

 

Questão 4 - Bloco de Física do Questionário 1: Considere a seguinte situação: Dois 

carros A e B, partem ao mesmo tempo do repouso do topo de uma ladeira. Considere que os 

veículos se locomovem em movimento retilíneo uniforme e que o carrinho A possui maior 
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número de passageiros e bagagens o que o carrinho B. Um observador coloca um cronômetro a 

fim de contabilizar os tempos que os carros levaram para chegar ao fim da ladeira. Nessas 

condições, qual carro chegou primeiro ao fim da ladeira? Explique como chegou a essa 

conclusão. 

A este questionamento foi dada uma variedade de respostas. Os alunos A2, A5, 

A11 e A12 optaram pelo carrinho B, e os alunos A6, A7, A14, A16 e A21 optaram pelo 

carrinho A.  O restante dos alunos não respondeu. Os que optaram pelo carro B, 

argumentaram que o carro iria chegar mais rápido por estar mais leve, deste modo 

estes não conseguem associar a massa à quantidade de movimento. Conforme 

podemos confirmar nas respostas abaixo: 

 

A2 - Porque o carro B está mais leve e por isso que vai chegar mais rápido. 
(Questionário 1) 
A11 - Porque o carrinho B está mais leve. (Questionário 1) 
A12 - pois está mais leve. (Questionário 1) 
A5 - Pois o carro A teria que reduzir a velocidade pelo motivo de ter mais massa que 
o carro B. (Questionário 1) 

 

Os que optaram pelo carro A, argumentaram que o carro iria chegar mais 

rápido por causa do peso, uma vez que eles confundem, constantemente, a ideia de 

massa com peso. 

 

A6 - Pois seu peso ele fica mais estabilizado na pista. (Questionário 1) 
A7 - ele estando pesado tem uma estabilidade melhor do que o carro estando leve. 
(Questionário 1) 
A21 - Porque ele tem o peso maior então ele tem a possibilidade de se locomover 
mais rápido. (Questionário 1) 

 

Alguns alunos ainda acrescentam a velocidade como um dos influenciadores 

para o veículo chegar mais rápido, por estar em uma ladeira. Os alunos A14 e A16 

associam a ideia de peso e velocidade à ideia de quantidade de movimento. Nessa 

perspectiva há um equívoco, visto que tais alunos confundem a ideia de massa com 

peso. 

A14 - Porque tem mais velocidade, porque ele está mais pesado para descer uma 
ladeira. (Questionário 1) 
A16 - Porque ele tem maior peso e em uma ladeira se torna útil peso dando mais 
velocidade. (Questionário 1) 
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Deste modo, os alunos não possuem o subsunçor para aprendizagem do 

conceito de quantidade de movimento. Estes têm ideias que podem facilitar a 

construção do subsunçor. Antes da abordagem do conceito de quantidade de 

movimento, cabe a nós, professores, promovermos a reconciliação integrativa do 

conceito de massa, de modo a possibilitar que o aluno não assimile ou consolide o novo 

conceito de forma equivocada. 

 

Subcat. 02. Pseudo-organizador Prévio16  

 

Esta categoria apresenta resultados referentes à tentativa de construção de 

pseudo-organizadores prévios que serviram como facilitadores para a aprendizagem 

significativa do conceito de quantidade de movimento, visto que os alunos 

confundem, constantemente, massa com peso e velocidade com distância. Para análise 

desta categoria utilizamos como instrumentos as transcrições de áudio e vídeo da aula 3, 

a atividade massa e velocidade aplicadas na aula 3 e os estudos dirigidos GP e GV. 

 Nesta perspectiva, na aula 3 nos dispusemos a levar os alunos a construir 

conhecimentos relevantes específicos que pudessem ancorar o novo conceito. A aula 

3, teve como objetivo abordar o conceito de massa e velocidade, a fim de promover a 

diferenciação progressiva do conceito. Além disso, esta serviu como uma das formas 

de promover a reconciliação integrativa, visto que, em alguns momentos foi possível 

estabelecer com os alunos a diferença entre grandezas que constantemente eram 

confundidas. Uma evidência da reconciliação integrativa do conceito de massa fica 

clara na fala do aluno A16, que ao lembrar de uma aprendizagem anterior conseguiu 

fazer relações, ainda que rasas: 

 

A16 - Mas, me ensinaram que você não vai se pesar vai ver a massa do seu corpo.  
(Transcrição de aula e vídeo) 

 

 
16 Denominamos tal subcategoria como pseudo-organizador prévio, tendo em vista que os facilitadores de 
aprendizagem utilizados não atendem às características de organizadores prévios definidos por 
Ausubel (2003). Assim, faremos uso da definição dada por Moreira (2008), que nos diz que os pseudo-
organizadores consistem em materiais introdutórios utilizados para a aprendizagem de vários tópicos 
(e.g., capítulos ou unidades de estudo). 
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Considerando o dinamismo da estrutura cognitiva, continuamos a investigar o 

processo de construção do conhecimento. Nesse contexto, utilizamos a atividade 

massa e velocidade, a qual contou com duas questões que buscou avaliar a 

compreensão dos alunos sobre massa e velocidade.  

Somente apresentaremos aqui as respostas referentes à questão 2, tendo em 

vista que já apresentamos o conceito de velocidade na questão anterior: Questão 2 da 

Atividade massa e velocidade - O que é mais fácil de movimentar? Uma bicicleta ou um 

caminhão? Por quê? Abaixo, apresentamos os indicadores referentes as respostas dessa 

questão. 

 

Tabela 26. Argumentações dos alunos acerca da Questão 2  
da atividade sobre massa e velocidade. 

# Indicador 

1 Associa a menor massa a facilidade de movimentar a bicicleta. 

2 Há facilidade de movimentar a bicicleta pois é mais leve. 

3 Associa a dificuldade de movimentar o caminhão a força de atrito. 
Fonte: Autores 

 

As respostas a esta questão dependem das combinações entre a massa e a 

velocidade da bicicleta e do caminhão. Como não foi informada a velocidade da 

bicicleta ou do caminhão, estas não poderiam ser levadas em consideração na questão, 

restando somente a massa dos corpos. Intuitivamente temos que a massa da bicicleta 

é menor que a do caminhão. Nesse sentido, nesta questão buscamos averiguar se os 

alunos utilizam o termo correto para se referirem a massa e se compreendem que o 

movimento do corpo também depende da massa.  

 Os alunos A27, A5, A7, A26 e A6 apresentam na dimensão 1 a ideia de que é 

mais fácil movimentar uma bicicleta pelo fato dela ter uma menor massa. Isso é 

coerente, na medida em que a mudança de movimento depende da massa do corpo. É 

importante destacar que os alunos não fizeram menção à ideia de peso, o que nos leva 

a inferir que, possivelmente, tiveram êxito em reconciliar as inconsistências entre as 

grandezas, além de atribuir novos significados aos seus subsunçores. A seguir, 

apresentamos algumas falas dadas por alguns alunos referentes a este indicador: 
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A27 - Uma bicicleta porque tem menos massa do que um caminhão (Atividade massa 

e velocidade). 

A5 - Uma bicicleta porque tem menor massa, o caminhão seria mais difícil por ter 

mais massa que uma bicicleta (Atividade massa e velocidade) 

A7 - Uma bicicleta, pois a massa do caminhão é bem diferente da bicicleta. E uma 

força maior será usada para tirar o caminhão do repouso. (Atividade massa e 

velocidade). 

 

Outra dimensão analisada foi referente à ideia de que é mais fácil movimentar 

uma bicicleta porque é mais leve. A princípio poderíamos achar que essa dimensão 

corresponde à dimensão anterior, entretanto, as respostas dadas pelos alunos A15, 

A16, A27, A25, A22 e A4 ainda estão no senso comum. Assim sendo, faz necessário 

desconstruir essa ideia, negociando significados, de forma que o aluno tenha senso 

crítico para perceber a diferença entre massa e peso e saber quando usá-los. Abaixo, 

citamos algumas das definições dadas pelos alunos referentes a essa dimensão: 

 

A25 - Uma bicicleta porque é mais leve que o caminhão e mais fácil de se locomover 
(Atividade massa e velocidade) 
A27 - Uma bicicleta. Porque a bicicleta não exige tanto esforço e aprendizado para 
dirigir quanto ao caminhão. Porque é mais leve e facilita o seu deslocamento 
(Atividade massa e velocidade) 

 

Uma outra categoria relevante apresentada é referente à dependência do 

movimento e a força de atrito: 

 

A10 - Uma bicicleta porque a força de atrito depende do peso e este depende da 

massa. (Atividade massa e velocidade) 

 

Não entraremos no mérito desta questão, visto que o conceito de força de atrito 

não foi abordado. Entretanto, podemos observar que o aluno fez relações com 

conhecimentos que possivelmente tinha anteriormente à sequência, mas de forma 

errônea, pois, seria mais correto dizer que a força de atrito depende da força normal e 

não do peso. 

À princípio, notamos avanços dos alunos acerca do conceito de massa, se 

comparado ao início da intervenção. Apesar de haver avanços, isto não quer dizer que 

o conhecimento foi consolidado.  
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Fonte: <https://dicasdeciencias.com/2011/03/28/garfield-saca-tudo-de-fisica/>.  

Acesso em 17 fev. 2018. 
 

Neste sentido, de forma a promover um processo de ensino aprendizagem 

profícuo utilizamos as fases do DT. Como abordado anteriormente, os alunos foram 

divididos em grupos de trabalho, tendo em vista os problemas de trânsito para 

solucionarem com auxílio do conhecimento científico. Vale destacar dois grupos de 

trabalho: GP e GV, visto que, estes tinham como um dos suportes para solução dos 

problemas o conceito de quantidade de movimento. Logo, neste viés, estes teriam que 

ter os subsunçores de massa e velocidade bem elaborados para melhor entendimento 

do problema do grupo. Pensando nisso, na fase de interpretação do DT, na qual 

realizamos, juntamente com os grupos de trabalho, estudos referentes ao 

conhecimento científico, com auxílio de apostilas, livros, etc., convidamos os alunos a 

responderem um estudo dirigido, de modo a possibilitá-los perceber que eles podem 

ser atores do seu próprio conhecimento. 

Analisando o trabalho em grupo do GP, tivemos uma questão no estudo 

dirigido que buscou avaliar o que os alunos entendiam por massa: Questão 3 do estudo 

dirigido do GP - Considerando as definições de massa e peso, a resposta que Garfield deu a John 

está fisicamente correta?  

 

A essa questão, o GP deu a seguinte resposta: 

 

GP - [...] empregamos a palavra massa para indicar o que se chama de peso. Já a 
massa pode ser medida em gramas. 
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Nesse sentido, acreditamos que esses alunos conseguiram realizar a 

reconciliação integrativa do conceito, pois conseguem diferenciar a grandeza massa da 

de peso. 

Ainda, na mesma perspectiva, direcionamos uma pergunta semelhante ao GV 

no estudo dirigido e eles responderam que: 

 

GV - Massa é tudo aquilo ocupa lugar no espaço e pode ser medido. 

 

Tal resposta necessita de complementos. Desse modo, em momentos oportunos 

da SD tratamos de insistir na definição de massa e peso, a fim que tais conhecimentos 

fossem consolidados. Acerca do conceito de velocidade, destacamos na categoria 

anterior que ele não foi compreendido em sua totalidade, apesar dos esforços 

realizados por meio de estudos dirigidos, esquematizações, aulas dialogadas. 

Ausubel enfatiza a necessidade de garantir a aprendizagem de um conceito 

antes de passar para outro (MOREIRA; MASINI, 2016).  Entretanto, os conceitos 

estavam sendo trabalhados praticamente ao mesmo tempo pelos grupos. Desse modo, 

identificando que o conceito de velocidade (por meio da atividade massa e velocidade) 

ainda não foi consolidado, nos propusemos, nos estudos dirigidos e nas apresentações 

das miniaulas, indagá-los novamente acerca da velocidade. Ainda, nesse momento 

interrompemos uma das miniaulas e fizemos um breve resumo acerca da velocidade.  

Todavia, ao que parece os alunos não se preocuparam com a natureza vetorial da 

velocidade. Neste sentido, ao longo desse momento da SD tentamos focar somente na 

abordagem escalar da velocidade, de modo que, ao menos, este conceito fosse 

compreendido proficuamente. 

 

Subcat. 03. Diferenciação Progressiva - Conceito de Quantidade de 

Movimento 

 

De modo a analisar a efetividade do processo de diferenciação progressiva, 

utilizamos como instrumentos, nesta seção, os estudos dirigidos dos GP e GV. 
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A organização do conhecimento segue uma hierarquia conceitual, de modo a 

ser mais bem compreendido. Nessa perspectiva, iniciamos o conteúdo de quantidade 

de movimento por meio de estudo dirigido, o qual constituiu-se de questões 

relacionadas ao conceito de massa, velocidade e a relação entre ambas as grandezas, 

de modo a insistir na aprendizagem dos mesmos.   

O estudo dirigido acerca do conceito de movimento, foi explorado pelos grupos 

GP e GV. Como forma de analisar a evolução dos alunos nos estudos em grupo, 

fizemos o seguinte questionamento dentro da atividade dirigida: Questões 3    e 7 do 

estudo dirigido dos GP e GV, respectivamente: O que é quantidade de movimento?  Vejamos 

as respostas dadas pelos grupos: 

 

GV - Momentum significa inércia em movimento. O momentum é definido como o 
produto da massa de um objeto pela sua velocidade: Momentum = massa x 
velocidade.  
GP - A quantidade de movimento é o produto da massa do objeto pela sua 
velocidade:  Q=m.v, medida em kg. m/s no sistema internacional de medidas. 

 

A tabela 27, sintetiza os indicadores apresentados nos argumentos acima. 

 
Tabela 27. Argumentações acerca da quantidade de movimento 

# Indicador 

1 Inércia em movimento 

2 Produto da massa pela velocidade 
Fonte: Autores 

 

Os conceitos apresentados se mostram coerentes com a definição dada por 

Hewitt (2011, p. 84) para quantidade de movimento. O grupo GV ainda vai além, pois 

utiliza a palavra momentum, que na física é sinônimo de quantidade de movimento, 

para explicar o conceito. Sendo que, em nenhum momento foi dito aos mesmos que os 

termos momentum e quantidade de movimento se referiam ao mesmo conceito. Isso 

nos mostra que eles estavam atentos ao material fornecido.  

Ainda, como forma de avaliar a compreensão do conceito de quantidade de 

movimento pelos grupos GV e GP, utilizamos como subsídio a questão 9 do estudo 

dirigido do grupo GV. E a questão 6 do estudo dirigido do grupo GP. 
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Questão 9 do Estudo dirigido GV - Considere a seguinte situação de dois veículos de mesma 

massa: Um veículo A percorre determinada rodovia com velocidade de 60 km/h e um veículo B 

percorre a mesma rodovia com velocidade de 100 km/h. Qual veículo tem mais quantidade de 

movimento? Qual veículo consegue frear primeiro, tendo em vista um obstáculo? Justifique 

suas respostas. 

Para essa questão, os alunos do grupo dão a seguinte resposta: 

 

GV - O veículo B tem mais quantidade de movimento, porém o veículo A consegue 
frear primeiro porque está com menos velocidade. (Estudo dirigido) 

 

As respostas dadas à questão são coerentes com o conceito físico de quantidade 

de movimento. Entretanto, é impossível saber o raciocínio utilizado pelos alunos, pois 

eles não justificaram suas respostas. 

 

Questão 6 do Estudo dirigido Grupo GP - A quantidade de movimento é definida como o 

produto da massa por sua velocidade. Considere a seguinte situação: Um ônibus escolar com 

excesso de passageiros, com massa de 4400 kg, percorre um trajeto a 80km/h. O mesmo ônibus 

escolar percorre o mesmo trajeto horas depois, com o número correto de passageiros, possuindo 

uma massa de 4000 kg, mas com velocidade 120km/h. Com base no conceito de quantidade de 

movimento, analise qual situação há maior probabilidade de ocorrer um acidente de trânsito. 

Justifique sua resposta. 

O argumento abaixo, se refere a resposta da questão 6: 

 

GP - O ônibus com excesso de passageiros. Pois na hora de frear ele demora mais, 
porque mesmo tendo a mesma velocidade o ônibus com excesso de passageiros tem 
maior quantidade de movimento. 

 

Analisando a situação acima, os dois ônibus têm probabilidade de se envolver 

em um acidente. Entretanto, o ônibus com excesso de velocidade tem maior 

probabilidade, pois de acordo com o conceito de quantidade de movimento temos que: 

�⃗⃗� = 𝑚. �⃗� (HEWITT, 2011, p. 84). Todavia, os alunos se preocuparam somente em 

analisar a influência da massa na quantidade de movimento, sendo que a quantidade 

de movimento depende da massa e da velocidade do corpo.  
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Após essa atividade, os Grupos GV e GP tinham como tarefa, na aula 7, explicar 

para os outros alunos da sala o que seria quantidade de movimento do ponto de vista 

físico e qual a ligação com o problema deles. Entretanto, o GP não realizou a 

apresentação, pois, por duas vezes consecutivas, o dispositivo trazido pelo grupo não 

funcionou no computador disponibilizado pela escola. E o GV, na sua apresentação, 

em nenhum momento fez a articulação com o conceito de quantidade de movimento, 

o que mostrou ser um problema.  Deste modo, tentando contornar tal situação, na aula 

9 expusemos e dialogamos com a turma acerca do conceito, fazendo referência ao 

problema do excesso de passageiros e do excesso de velocidade. 

 

Subcat. 04. Consolidação 

 

Tabela 28. Síntese das respostas da questão 3 da atividade de consolidação 

# Indicadores 

1 O excesso de carga interfere no tempo de frenagem 

2 O excesso de velocidade interfere no tempo de frenagem 
Fonte: Autores 

 

Neste tópico, utilizamos como instrumentos de análise a atividade de consolidação 

e o roteiro ideação. 

Após a aula 8, como forma de avaliar como os alunos estavam compreendendo 

o conceito e se tinham evidências de consolidação, os convidamos a responder uma 

atividade de consolidação, na qual colocamos a seguinte questão: Questão 3 da 

Atividade de Consolidação - Uma cena muito comum nas rodovias é o excesso de carga nos 

caminhões. Considere um caminhão com excesso de carga, quando o motorista avista um 

obstáculo à sua frente. É provável que o caminhão com excesso de carga consiga parar antes de 

bater no obstáculo? Utilize o conceito físico de Quantidade de Movimento para explicar a 

situação. 

Foram dadas várias respostas a esta questão, resumidas nos indicadores da 

tabela 28.  Os alunos foram unânimes em dizer que o caminhão não vai conseguir parar 

antes de bater em um obstáculo. No primeiro indicador, temos a situação de que o 

excesso de carga interfere na distância de frenagem, que pode ser resumida nas 

seguintes falas: 
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A24 - Não, porque o excesso de carga reduz a agilidade de resposta do caminhão na 
estrada. O tempo para frear ou ultrapassar muda já que o veículo está mais pesado 
do que o recomendado. (Atividade de consolidação). 
A7 - Não, porque quanto maior a massa mais tempo demora para o veículo 
parar. (Atividade de consolidação). 
A8 - Um caminhão de carga ele é totalmente diferente, ele vai ter dificuldade na hora 
de fazer a parada em emergência e pode causar acidente (Atividade de consolidação). 

 

Já no segundo indicador temos que o excesso de velocidade influencia na 

frenagem, o que de certa forma não está errado, entretanto, na questão não se levou 

em consideração o excesso de velocidade. Logo, houve erro de interpretação de alguns 

alunos, conforme podemos verificar na fala do aluno A25 abaixo: 

 

A25 - Não, provavelmente o caminhão vai estar com excesso de velocidade e com 
muito peso, então ele vai levar mais tempo para parar o veículo do que se ele estivesse 

na velocidade adequada e com menos peso. (Atividade de consolidação). 
 

Analisando as justificativas dos alunos para essa questão, em nenhum momento 

eles utilizaram, de forma explícita, o conceito de quantidade de movimento para 

responder à questão, apesar de ser solicitado. Isto pode ser considerado um limite.  Por 

outro lado, no roteiro ideação, ao ser perguntado ao GP como a Física poderia auxiliar 

na implementação da sua ideia, os alunos apresentaram a seguinte justificativa: 

 

GP - [...] em um caminhão há maior movimento que em um carro com a mesma 
velocidade, porque há mais massa em movimento. A quantidade de movimento é a 
massa multiplicada pela velocidade Q=M.V. Um exemplo também é que quanto 
mais o carro está pesado, mais dificulta frenagem do veículo. 

  

Na fala acima expressa pelo grupo GP temos indícios do conceito de quantidade 

de movimento para explicar a influência na frenagem do veículo.  Na tabela 29, 

apresentamos uma análise do processo de aprendizagem do aluno A8, acerca do 

conceito de quantidade de movimento como viemos fazendo nas categorias anteriores.  

Tabela 29. Evolução de A8 

DT # Instrumento Exemplos de respostas 

D
e

sc
o

b
e

rt
a

  
 
 
 
 

Resposta a Questão 2 - Bloco Física do questionário 1: 
O que tem maior movimento, um caminhão 

totalmente carregado em repouso ou uma prancha 
de skate desenfreada descendo uma ladeira? 

Explique. 

 
Obs.: O aluno escolheu a 

prancha de skate. 
 

porque não tem freios. 
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Momento 1 

Resposta a questão 4 – Bloco Física do questionário 1: 
Considere a seguinte situação: Dois carros A e B, 
partem ao mesmo tempo do repouso do topo de 

uma ladeira. Considere que os veículos se 
locomovem em movimento retilíneo uniforme e 

que o carrinho A possui maior número de 
passageiros e bagagens o que o carrinho B. Um 

observador coloca um cronômetro a fim de 
contabilizar os tempos que os carros levaram para 
chegar ao fim da ladeira. Nessas condições, qual 

carro chegou primeiro ao fim da ladeira? Explique 
como chegou a essa conclusão. 

Não respondeu. 

In
te

rp
re

ta
çã

o
 

 
 
 

Momento 2 

Resposta a questão 3 do Estudo dirigido GP (A8): O 
que é quantidade de movimento? 

A quantidade de 
movimento é o produto 
da massa do objeto pela 
sua velocidade:  Q=m.v, 
medida em kg.m/s no 

sistema internacional de 
medidas. 

Resposta a Questão 6 do Estudo dirigido grupo GP - 
A quantidade de movimento é definida como o 

produto da massa por sua velocidade. Considere a 
seguinte situação: Um ônibus escolar com excesso 
de passageiros, com massa de 4400 kg, percorre um 
trajeto à 80km/h. O mesmo ônibus escolar percorre 

o mesmo trajeto horas depois, com o número 
correto de passageiros, possuindo uma massa de 

4000 kg, mas com velocidade 120km/h. Com base no 
conceito de quantidade de movimento, analise qual 

situação há maior probabilidade de ocorrer um 
acidente de trânsito. Justifique sua resposta. 

O ônibus com excesso de 
passageiros. Pois na hora 
de frear ele demora mais, 

porque mesmo tendo a 
mesma velocidade o 

ônibus com excesso de 
passageiros tem maior 

quantidade de 
movimento. 

 

Momento 3 

Resposta a Questão 3 da atividade de consolidação: 
Uma cena muito comum nas rodovias é o excesso de 
carga nos caminhões. Considere um caminhão com 

excesso de carga, quando o motorista avista um 
obstáculo à sua frente. É provável que o caminhão 
com excesso de carga consiga parar antes de bater 

no obstáculo? Utilize o conceito físico de 
Quantidade de movimento para explicar a situação. 

Um caminhão de carga 
ele é totalmente diferente, 
ele vai ter dificuldade na 

hora de fazer a parada em 
emergência e pode causar 

acidente. 

Fonte: Autores 

Conforme explicitado na tabela 29, apesar de o aluno A8, juntamente com seu 

grupo GP, ter evidenciado no estudo dirigido a definição do conceito de quantidade 

de movimento, este analisa a questão 3, de forma incompleta. Tenta aplicar o 

conhecimento científico ao problema do excesso de passageiros, mas traz definições 

rasas. Ao longo da intervenção, outros alunos não fizeram diferente de A8, conforme 

evidencia a tabela 30. Somente A4, A12, A17 e A22 mencionaram a quantidade de 

movimento em suas definições, trazendo um conceito próximo do correto. Nesse 



177 
 

 
  

sentido, é possível supor que a maioria dos alunos está mais próxima da aprendizagem 

mecânica do que da significativa, no continuum de aprendizagem definido por 

Ausubel (2003). Entretanto, os subsunçores dos alunos acerca do conceito de 

quantidade de movimento ficaram mais elaborados, podendo servir para uma 

aprendizagem futura do conceito. 

  Supomos, após as análises aqui apresentadas, que se tivéssemos começado a 

ministrar o conceito de quantidade de movimento pela ideia de quantidade, isto é, 

aquilo que pode ser medido, dimensionado, poderíamos ter chances melhores de os 

alunos conseguirem diferenciar melhor o conceito e atribuir significados para ele. Pois, 

acreditamos que os alunos têm a noção de quantidade, o que já possibilitaria ampliar 

para a noção de quantidade de movimento. Além disso, poderíamos ter começado pela 

ideia de movimento, uma vez que é possível reconhecer a quantidade de movimento 

utilizando a noção de movimento (SANTOS, 2015). 

 

Tabela 30. Evolução dos alunos acerca 
do conceito de quantidade de movimento 

A
lu

n
o

 

   

M
o

m
en

to
 1

 

M
o

m
en

to
 2

 

M
o

m
en

to
 3

 

 (A3) 
 

     

 (A4)      

 (A5)      

 (A6)      

(A7)      

 (A8)      

(A10)      

 (A11)      

 (A12)      

 (A14)      

 (A15)      

 (A16)      

LEGENDAS 

Conhecimento Superficial 

Não foi possível avaliar, os alunos não expressaram 

seu conhecimento ou não responderam a atividade 

solicitado  

Conceito com erros  

Conceito mais próximo do correto/ consegue 

aplicar em conceitos reais 

Conceito incompleto/ tentativa de aplicar em 

conceitos reais.     
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 Fonte: Autores 
    
 

5.4.2 Tema 2: Aspectos relacionados a Cidadania no trânsito 

 

Este tópico, tem como finalidade abordar os limites e possibilidades para a 

formação do aluno para a cidadania no trânsito ao longo SD. Assim, essa seção foi 

dividida em duas categorias: Trânsito e cidadania. Na tabela 31, apresentamos os 

instrumentos selecionados para a análise das categorias incluídas nesta temática. 

 

Tabela 31. Organização dos instrumentos utilizados nesta temática 

Instrumentos Encontro 
Tempo/ 

Questões 
Objetivo Respondentes Apêndice 

Questionário 2 5 7 questões 
Mapear os conhecimentos 
prévios dos alunos 

21 pessoas G 

Caderno de 
notas aula 2 

2 - 

Sensibilizar os alunos para 
a problemática do trânsito 
e problematizar os seus 
conhecimentos prévios. 

_ _ 

 (A17)      

(A19)      

 (A21)      

 (A22)      

 (A24)      

 (A27)      

(A25)      

 (A26)      
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Transcrição de 
áudio e vídeo 

da aula 2 
2 80 minutos 

Sensibilizar os alunos para 
a problemática do trânsito 
e problematizar os seus 
conhecimentos prévios. 

_ _ 

Estudo 
dirigido 2 

10 5 questões 

Levar os alunos a 
aprendizagem do conceito 
de cidadania, bem como 
ao conhecimento de dados 
estatísticos acerca do 
trânsito e de alguns 
pontos do CTB. 

3 grupos L 

Roteiro 
ideação 

10 3 questões 

Levar aos alunos a propor 
soluções acerca dos 
problemas levantados na 
aula 1 e 2. 

6 grupos J 

Transcrição de 
áudio e vídeo 

aula 13 
13 80 minutos 

Levar aos alunos a 
consolidação e 
generalização dos 
conhecimentos 
trabalhados. 
 
Sensibilizar a comunidade 
do colégio, acerca dos 
riscos da imperícia e 
imprudência no trânsito. 

_ _ 

Grupo focal 14 40 minutos 
Avaliar a intervenção 
didática realizada.   

- O 

Fonte: Autores 

 

5.4.2.1 Trânsito 

 

Tendo em vista a formação de pessoas mais responsáveis no trânsito, que 

reflitam criticamente sobre os seus atos e tomem decisões adequadas, precisamos 

inicialmente avaliar como os alunos entendem o trânsito e como se deu a construção 

desse conceito ao longo da SD. O trânsito, suas normas e leis se configuram como 

conteúdo conceitual na presente intervenção. Esta categoria foi dividida em duas 

subcategorias: Trânsito: Conceitos preliminares e Construção do conceito de trânsito. 

Tomamos como instrumentos, nesta categoria: o questionário de conhecimentos prévios 2, 

o estudo dirigido 2 e o grupo focal aplicado na aula 14. 

 

Subcat. 01. Conceitos iniciais 
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 O instrumento utilizado para a formação dessa categoria, foi o questionário de 

conhecimentos prévios 2, Questão 2 - Na sua opinião o que é trânsito? As respostas a essa 

questão se encontram na tabela 32: 

 

Tabela 32. Concepções dos alunos acerca do trânsito. 

# Indicador 

1 Local de circulação de veículos 

2 Local de circulação de veículos e pessoas 
Fonte: Autores. 

 

Conforme discutido anteriormente, “considera-se trânsito a utilização das vias por 

pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, 

parada, estacionamento e operação de carga ou descarga” (BRASIL, 1997a).  Ao indagar os 

alunos sobre o que seria trânsito, a maioria deles se posicionou de forma parecida, 

dando uma definição restrita de trânsito, uma vez que mencionaram o trânsito como 

somente o local onde passam motos, carros, veículos etc. Vejamos algumas 

afirmações feitas sobre o trânsito. 

 

A22 - Local onde passam as motos e os carros. (Questionário 2) 
A26 - é um lugar de locomoção dos veículos. (Questionário 2) 
A8 - é onde ocorre o fluxo de carro no dia a dia. (Questionário 2) 
A12 - é uma forma de ligar um lugar ao outro atrás de pistas e ruas com automóvel. 
(Questionário 2) 

 

  Nesse sentido, os alunos não consideram outros fatores apontados no CTB, 

como as pessoas e animais. Somente A24 incluiu em seu argumento que o trânsito 

também é formado por pessoas, conforme descrito abaixo: 

 

A24 – [...] onde os carros, motos, bicicletas e outros transita, ou seja, onde não só 
automóveis pode utilizar e as pessoas também. (Questionário 2) 

 

Todavia, as respostas dos alunos, dadas à questão 3 do questionário 217, 

contradizem estas falas, conforme mostra o Gráfico 5. Pois, a maioria dos alunos se 

considera como pedestres no trânsito. Nesse sentido, podemos afirmar que estes 

 
17 Como você se vê no trânsito? Você faz parte dele? De que forma? 
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possuem alguma ideia sobre trânsito, embora seja restrita. Dessa forma, coube a nós 

promover discussões de modo que os alunos percebessem que o trânsito vai muito 

além do tráfego de pessoas e veículos. 

 

Gráfico 5. Respostas dos alunos a questão 3 do questionário 2.  

 

Fonte: Autores. 

 

Subcat. 02 . Construção do Conceito de Trânsito 

 

Tabela 33. Concepções dos alunos acerca do trânsito. 

# Indicador 

1 Conceito próximo ao do CTB 

2 Local de circulação de veículos 

3 Local onde ocorre desrespeito ao próximo e as leis. 
Fonte: Autores. 

 

Com o objetivo de verificar como os alunos estavam internalizando o conceito, 

pedimos aos mesmos que respondessem o estudo dirigido 2, referente à cidadania no 

trânsito. Foi perguntado aos alunos o que seria trânsito, na questão 4 do estudo em 

questão.  Além dos dados referentes à aula 14, que concerne à avaliação final da SD, 

em que na realização de um grupo focal, fizemos o mesmo questionamento. Diversas 

foram as respostas a estes questionamentos. 

  As percepções dos alunos começam a mudar sobre o trânsito, se tornando mais 

amplas, pois começaram a incluir mais definições e não só a de que o trânsito é 

constituído de carros e motos. Conforme vemos a seguir, nas seguintes falas que se 

aproximam do art. 1º do CTB: 

 

0

2

4

6

8
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GD-É o espaço onde acontece o movimento de pessoas, de veículos. (Estudo 
dirigido 2). 
GC-Trânsito é o espaço onde acontece o movimento de pessoas, de veículos e 
animais (Estudo dirigido 2). 
A16- Pessoas, carros, motos... veículos. (Transcrição de áudio e vídeo) 

 

Já outros definem o trânsito como um local de circulação de veículos e, ainda, 

completam a definição apresentando o trânsito como um local onde ocorre 

desrespeito ao próximo e às leis, o que de fato acontece. Entretanto, esta consiste no 

retrato do trânsito da região onde eles convivem, de forma que, faz parte do trânsito, 

mas não define o que é trânsito. 

 

GE - Uma rodovia onde circulam vários veículos, onde nem todas respeitam o 
próximo e cometem imprudências, como ultrapassagens perigosas ingerir álcool ao 
volante etc. (Estudo dirigido 2) 
A4 - Constituído de desrespeito. (Transcrição de áudio e vídeo) 
A16 - Meio de se locomover, constituído de acidentes e mortes (Transcrição de áudio 
e vídeo). 
A10 - multas. (Transcrição de áudio e vídeo) 

 

Além das informações apresentadas sobre o trânsito, ao serem perguntados 

como se viam no trânsito, na aula 14, vários alunos responderam que como pedestre, 

corroborando o Gráfico 5, em que muitos alunos, apesar de se contradizerem em 

respostas anteriores, afirmam se ver no trânsito como pedestre. Ilustramos tal situação 

por meio das seguintes argumentações: 

 

A12 - Eu sou pedestre. (Transcrição de áudio e vídeo) 
A16 - O trânsito também é para pedestre e ciclistas. (Transcrição de áudio e vídeo) 
 

Por outro lado, outros alunos ainda não percebem que o trânsito é constituído 

de outros elementos, além dos veículos. Tentamos contornar a situação, afirmando que 

existem artigos específicos do CTB destinados aos ciclistas e aos pedestres, desde a 

criação do código, entretanto, por não terem sido regulamentadas, não são aplicadas.   

Como é o caso dos Artigos 254 e 255 do CTB. (BRASIL, 1997a)  

Embora os avanços apresentados sobre o significado de trânsito, é preciso 

também pensar sobre o trânsito (sua organização, fiscalização e preparo dos 

motoristas, motociclistas, pedestres etc.), de modo a contribuir para a melhora do 

espaço físico e  diminuição do padrão de comportamento desrespeitoso que cresce 
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cada dia mais neste (SOUZA, 2010). Em nossa SD tentamos fazer os alunos perceberem 

o trânsito de forma diferente, a partir da aplicação de conhecimentos físicos em dadas 

situações, tratadas durante todo tópico 5.4.1, e por meio de ações relativas à cidadania 

no trânsito, que trataremos no tópico seguinte. 

 

5.4.2.2. Cidadania no Trânsito 

 

Nesta categoria, buscamos analisar indícios da formação do aluno para a 

cidadania no trânsito. Indícios, pois, a formação para a cidadania não se dá a curto 

prazo. Esta categoria foi dividida em 4 categorias, a saber: Sensibilização inicial; 

Conceitos preliminares; Conceitos intermediários; Passos para a cidadania no trânsito. 

Para análise dos dados nesta categoria, tomamos como base o  questionário 2,  

transcrição de áudio e vídeo da aula 2, caderno de notas da aula 2, roteiro ideação,  a 

transcrição de áudio e vídeo da culminância do projeto referente ao encontro 13,  e as 

transcrições das respostas ao grupo focal realizado na aula 14.  

 

Subcat. 01. Sensibilização inicial 

 

Antes de falarmos propriamente de aspectos relacionados à cidadania, nos 

debruçamos, nesta categoria, a investigar indícios de sensibilização para a 

problemática do trânsito, tendo em vista que compreendemos que a formação para a 

cidadania no trânsito perpassa pela sensibilização dos problemas deste. Pois, o 

exercício da cidadania requer que tomemos decisões pensando, na maioria das vezes, 

no bem-estar de todos (TEIXEIRA, 2000).  

 

Tabela 34. Indícios de sensibilização para as problemáticas do trânsito. 

# Indicador 

1 Impacto frente ao contexto do trânsito 

2 
Irresponsabilidade é um dos fatores que podem ocasionar 

acidentes de trânsito 

3 Reconhecimento do contexto do trânsito 

4 
Fatores externos estão ligados a culpa dos acidentes de 

trânsito 
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Fonte: Autores. 

 

Nesta subcategoria, buscamos analisar se os alunos reconhecem os acidentes de 

trânsito como um problema, tendo em vista que consideramos o reconhecimento de 

um problema social como uma forma de chegar à indignação. Isto é coerente na 

medida em que o pilar referente à noção de dignidade trazida por Teixeira (2000) nos 

diz que só há cidadania se houver o sentimento de indignação frente as várias faces da 

injustiça. Para a constituição desta categoria, utilizamos como instrumento o caderno 

de notas da aula 2 e os vídeos e áudios gravados na aula 2. Neste sentido, vejamos as falas 

descritas pelos alunos ao serem perguntados se a violência no trânsito seria uma 

guerra silenciosa, no início da aula 2. 

 

  A10 - Sim. Por que eles avisam? Que vai bater e vai matar todo mundo? 
(Transcrição de vídeo e áudio) 
A24 - É questão de segundos para a pessoa morrer. (Transcrição de vídeo e áudio) 
A10 - Porque é uma coisa diária. (Transcrição de vídeo e áudio) 

 

As falas acima remetem ao reconhecimento do contexto atual do trânsito como 

uma problemática, isto é, os alunos dão relevância a temática social. Abaixo, 

apresentamos outras situações referentes ao impacto e espanto dos alunos, frente aos 

acidentes de trânsito: 

 

P - Realizamos então, apresentação de fotos de acidentes de trânsito reais, bem como 
estatísticas gerais sobre o trânsito. Percebemos que referente as fotos os alunos 
ficaram impactados e muitos que estavam jogando bola na quadra ao lado se 
aproximaram até da janela da sala para olhar as fotos.  Vários comentários de 
espanto tomaram conta da sala, como: “Meu Deus! Tira isso pró!”. (Caderno de 
notas) 
P - Pedimos que os alunos lessem as reportagens e discutissem em grupo. Muitos 
alunos, ficaram receosos de ver a reportagem pois, falaram que no dia do acidente 
(se referindo a um dos acidentes levantados) não dormiram, pensando no acidente. 
(Caderno de notas) 

 

Em um dado momento da aula 2, ao indagarmos os alunos acerca de quem é a 

culpa dos acidentes de trânsito, muitos pontos de vista foram explicitados. Os 

discentes A5 e A24, por exemplo, apresentam aspectos relacionados à 
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irresponsabilidade no trânsito, já os alunos A15 e A12 apresentaram como culpados 

fatores externos, relacionados à fiscalização e conhecimento do indivíduo. 

 

A15 – irresponsabilidade. (Transcrição de vídeo e áudio) 
A5 - Falta de punição. (Transcrição de vídeo e áudio) 
A24 - falta de conhecimento também pró. (Transcrição de vídeo e áudio) 
A12 - nada... tem gente que conhece. Erra porque quer. (...) se tu bebe e dirige, não é 
por que tu quer? Alguém mandou tu beber? (Transcrição de vídeo e áudio) 

 

Essas falas nos mostram que a etapa da sensibilização foi alcançada com esses 

alunos, entretanto, faz-se necessário mais esforços para que se atinja outros ao longo 

da intervenção. Consideramos de essencial importância a etapa da sensibilização dos 

alunos quanto à relevância da temática acidentes de trânsito. Tendo em vista que é 

uma maneira de promover a formação para a cidadania, pois entendemos que partir 

da sensibilização podemos construir ou aflorar valores humanitários, como 

solidariedade, respeito ao outro, fraternidade, necessários à convivência no trânsito. 

Consideramos a sensibilização, também, como uma das formas de aumentar a 

predisposição do aluno para aprender, bem como destacar para os alunos os 

subsunçores específicos a serem utilizados para a aprendizagem do novo conteúdo. 

 

Subcat. 02.  Cidadania: Conceitos preliminares 

 

Tabela 35. Argumentos dos alunos acerca da cidadania 

# Indicador 

1 Direitos, deveres, Seguimento de regras 

2 Valores 

3 Pertença 
Fonte: Autores. 

 

Nesta subcategoria buscamos compreender como os alunos veem, inicialmente, 

a questão da cidadania, uma vez que esta consiste em um dos pontos centrais desta 

pesquisa.  Para tal, utilizamos como instrumento o questionário de conhecimentos prévios 

2, Questão 1 - Na sua opinião o que é cidadania?  Explique sua resposta. Vejamos algumas 

ideias acerca de cidadania apresentadas por alguns alunos participantes desta 

investigação: 
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A26 - é ter direito de cidadão, ter direitos e deveres dentro do estado e da pátria. 
(Questionário 2) 
A12 - um conjunto de pessoas com opiniões, regras, deveres a cumprir. 
(Questionário 2) 
A27 - é você ter seus direitos e deveres. (Questionário 2) 
A16 - é o seu direito como cidadão de bem com seus documento e nacionalidade. 
(Questionário 2) 

 

É muito comum apenas a associação da cidadania àquele que tem direitos e 

cumpre seus deveres. Entretanto, segundo Teixeira (2000) o conceito de cidadania vai 

muito além disso, e compreende outras características. Nesse sentido, podemos dizer 

que os alunos apresentam uma ideia muito sintetizada do conceito em comparação à 

amplitude que ele tem. Logo, no decorrer da execução da nossa SD se fez necessário a 

negociação de significados (MOREIRA, 2008b), pois tais ideias já estavam enraizadas 

nos alunos.  

No item dois da Tabela 34 temos outra definição, que se refere aos valores, 

conforme descrito abaixo: 

 

A15 - é uma pessoa respeitar outra na sociedade. (Questionário 2) 
 A24 - é ajudar o próximo ser solidário em momentos difíceis. (Questionário 2) 
A10 - é ajudar ao próximo, ser amigo, ser solidário em vários tipos de situações. 
(Questionário 2) 

 

Estas ideias referem-se ao respeito ao próximo e ao ser solidário com o outro. É 

muito interessante que os alunos tenham essa visão, ainda que poucos. Essas visões 

concordam com Teixeira (2000), visto que os valores humanitários como fraternidade, 

reciprocidade, respeito ao próximo e generosidade devem permear o exercício da 

cidadania. Ainda, destacamos o princípio da igualdade, uma vez que o respeito ao 

próximo, ao nosso ver, perpassa pelo reconhecimento de que todos são iguais perante 

a lei (TEIXEIRA, 2000). 

Um ponto de destaque é o item três da Tabela 34, que associa a cidadania ao 

pertencimento de uma nação, bem como a liberdade para transitar dentro dessa 

nação. Abaixo citamos algumas das falas referentes a esse item: 
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A5 - é pertencimento a uma determinada nação. É ser uma pessoa física dentro 
dela. (Questionário 2) 
A25 - é onde os cidadãos vivem. É ser cidadão é ter o poder de ir vir a qualquer 
lugar. (Questionário 2) 
A8 - é o espaço e lugar onde vivemos em sociedade. (Questionário 2) 
A4 - é ser cidadão ter o poder de ir e vir em qualquer lugar. (Questionário 2) 

 

Esta concepção de cidadania, como pertença de um indivíduo a uma nação 

particular foi muito utilizada. De acordo com Teixeira (2000), esta consiste numa 

concepção incorreta de cidadania. Pois, o ser cidadão não está ligado somente à relação 

do indivíduo com um país, sua existência ou documentos, mas a sua participação 

social, seja em lutas individuais ou coletivas. 

 

Subcat. 03. Cidadania: Conceitos Intermediários 

 

Nesta categoria, apresentamos os resultados obtidos mediante a análise do 

roteiro ideação acerca do conceito de cidadania. No roteiro ideação, referente à criação 

de ideias, pedimos aos alunos que justificassem as ideias construídas. Uma dessas 

justificativas se refere à questão 2.5 da referida atividade, na qual pediu-se para 

explicar como a cidadania estava presente no seu trabalho de grupo. Nesse sentido, 

nesta questão, pedimos para os alunos identificarem como a cidadania estava presente 

na implementação de suas ideias.  Sintetizamos os indicadores encontrados nesse 

instrumento na tabela 35. 

 
Tabela 36. Argumentações de como a cidadania  

está presente na implementação das ideias 

# Indicador 

1 Levar as pessoas a mudanças de atitudes 

2 Exercer direitos e deveres 

3 
Levar as pessoas a se colocarem no lugar dos 

outros 
                                                             Fonte: Autores. 

 

Temos evidências de falas relacionadas ao primeiro indicador da tabela 35, nas 

descrições abaixo: 

GC - A cidadania está presente na utilização do cinto de segurança, pois salvará 
vidas. (Roteiro Ideação) 
GE - Na intenção de alertar pessoas a não beber e dirigir (Roteiro Ideação) 
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As falas acima vão ao encontro ao pilar da cidadania relacionado aos valores 

humanitários definidos por Teixeira (2000), tendo em vista que os alunos ao criarem 

suas propostas não se preocuparam somente com os interesses individuais, mas com 

os coletivos. Pois, em suas propostas ficou evidenciado o “querer” levar as pessoas a 

mudanças de atitudes. Isso é coerente com o DT, pois este defende a criação de ideias 

que levem as pessoas a mudanças de atitudes, expressando, assim, a preocupação 

com o bem-estar comum.  

Na mesma configuração, a questão 2.3 do roteiro ideação, buscou que os alunos 

evidenciassem a coletividade em suas propostas: Questão 2.3 do roteiro ideação:  A ideia 

possibilitará algum impacto positivo na vida das pessoas? De que forma? 

Apresentamos aqui, algumas respostas da questão 2.3, que condizem com o 

pilar dos valores humanitários (Teixeira, 2000): 

 

GC - Sim. incentivando o uso do cinto de segurança. (Roteiro Ideação) 
GC - Sim. vai conscientizar as pessoas a não dirigir embriagado (Roteiro Ideação). 
GF - O motorista respeitar os pedestres. (Roteiro Ideação) 
GD - A pessoa vai passar a ter mais consciência e diminuir acidentes nas 
rodovias. (Roteiro Ideação) 

 

A segunda dimensão, relacionada a exercer direitos e deveres, fica evidente na 

fala do seguinte aluno: 

 

GF - Exercer suas funções, ter seus direitos (Roteiro Ideação). 
 

Nessa perspectiva, se repete o pilar relacionado aos direitos e deveres destacado 

na subcategoria anterior. O pilar valores humanitários, também se repete, tendo em vista 

que os alunos argumentam que sua ideia possibilitará às pessoas se colocarem no 

lugar dos outros para as tomadas de decisões. Isto vai ao encontro dos pressupostos 

do DT, em que a empatia (EDUCADIGITAL, 2014) é colocada como elemento 

estrutural.  Apresentamos falas referentes ao discutido: 

 

GP - [...] todos nós devemos ter consciência de nossos atos como, por exemplo se 
colocar no lugar do outro e tentar não fazer o mesmo, para mudar isso, você 
também deve saber seus direitos (Roteiro Ideação). 
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GP - Sim, ela pode começar a se por nos lugares dos outros e saber que a 
imprudência dela pode prejudicar ela, mas, também o próximo. (Roteiro Ideação). 

 

Houve um avanço dos alunos acerca da mudança e construção de opiniões 

relacionadas à cidadania, entretanto, nenhum novo pilar é identificado nas falas dos 

alunos, o que é plausível, pois a construção cidadã não se dá de forma rápida. 

 

Subcat. 04: Passos para a cidadania no trânsito 

 

Continuando a avaliação de aspectos relacionados à cidadania na SD, tomamos 

por base nessa categoria as transcrições de áudio e vídeo da aula 13, relativa à culminância 

do projeto e o grupo focal da aula 14. Para tal, além de analisar aspectos relacionados a 

definição de cidadania, identificamos nas falas dos alunos aspectos relacionados aos 

pilares para a construção da cidadania descritos por Teixeira (2000). Nesse caso, três 

indicadores ficam evidentes, como explicitado na tabela 36: 

 
Tabela 37. Argumentos acerca do conceito de cidadania. 

# Indicador 

1 Exercício de direitos e deveres 

2 Valores humanitários 

3 Ideia de pertencimento 
Fonte: Autores 

O primeiro relacionado ao exercício de direitos e deveres, que se repete durante 

toda a SD: 

 

A10 - cidadania é seguir regras. (Transcrição de áudio e vídeo) 
A26 - Ter direitos. (Transcrição de áudio e vídeo) 

 

Por outro lado, outros colocam valores humanitários, pois apresentam como 

base para a cidadania valores necessários a convivência em sociedade: 

 

A10 - cidadania é saber viver. (Transcrição de áudio e vídeo) 
A24 - respeitar os outros. (Transcrição de áudio e vídeo) 

 

Outros ainda permanecem com a visão de cidadania inicial, como uma ideia de 

pertencimento, apesar da tentativa de promover a reconciliação integrativa do 
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conceito, mediante a utilização de um estudo dirigido, como podemos ver nas falas 

retiradas da aula 14, referentes ao grupo focal:  

 

A25 - Cidadania é você viver na sociedade. (Transcrição de áudio e vídeo) 
A12 - Sim, porque a gente faz parte da sociedade. (Transcrição de áudio e vídeo) 

 

Além dos pilares enfatizados, chamamos a atenção para o saber sistematizado, 

pois foi evidenciado na aplicação de conhecimentos científicos a problemas reais na 

categoria anterior. Nessa perspectiva, constatamos mudanças na maneira dos alunos 

pensar sobre o tema proposto, tendo em vista que, antes de iniciar as discussões e 

reflexões acerca da cidadania no trânsito, os alunos não viam significado em trabalhar 

com a temática do trânsito articulada à Física. Pois, conforme constatamos no caderno 

de notas da aula 2, em que ao serem perguntados como a Física podia auxiliar na 

redução dos acidentes de trânsito, os alunos não viam relação, ou associavam somente 

a aspectos da velocidade. Assim, surgiu um espanto quando falamos que a Física podia 

auxiliar a resolver questões do cotidiano. Podemos supor que isso se deu, pelo fato de 

os alunos não estarem acostumados a interpretar os problemas do cotidiano com 

auxílio do conhecimento científico (NASCIMENTO, 2010). Talvez, a maioria dos 

alunos enxergasse a Física apenas como um conjunto de fórmulas com um fim em si 

mesmo.  Após a SD, direcionamos a mesma pergunta aos alunos, e para a nossa 

satisfação eles, em sua maioria, disseram que o conhecimento das leis da Física pode 

possibilitar a melhorar a vida no trânsito, pois pode conscientizar no cumprimento de 

leis, em usar o cinto e não usar, em saber que infringir determinada lei pode ocasionar 

a morte etc. Ilustramos tal situação no diálogo, a seguir, entre a pesquisadora e alguns 

dos alunos no encontro 14, referente ao grupo focal: 

 

P- Se a gente conhecer as leis da Física, o que pode melhorar na vida da gente no 
trânsito? (Transcrição de áudio e vídeo) 
A10 - várias coisas, porque a gente vai saber as leis. (Transcrição de áudio e vídeo) 
A5 - conscientizar. (Transcrição de áudio e vídeo) 
P- A gente vai se conscientizar em que? (Transcrição de áudio e vídeo) 
A10 - No cumprimento da lei. (Transcrição de áudio e vídeo) 
A16 - em usar o cinto e não usar. (Transcrição de áudio e vídeo) 
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Além disso, ao final da intervenção, respostas em favor da vida no trânsito 

começaram a surgir.  Identificamos isto a partir da utilização de um conjunto de pilares 

em suas opiniões, como é o caso de A25 do GD e A16 do GC, que na culminância do 

projeto (encontro 13) fizeram uso de aspectos relacionados a valores humanitários, 

direitos e deveres, princípio da igualdade: 

 

A25 - E eu queria falar como ele passou aqui no slide que nossa vida ela vale muito 
e pelo simples fato que ele fala, o nosso trabalho mesmo é sobre o respeito nas vias né?! 
Então que a gente possa respeitar mais as leis de trânsito, que na maioria das 
vezes a gente vê e não respeita ultrapassa e a nossa vida vale muito. E a gente 
só vai perceber isso quando acontecer uma tragédia conosco ou com alguém 
da nossa família. (Transcrição de áudio e vídeo) 
A16 - Um dia eu estava no banco, fui pagar uns boletos, e tinha um camarada que 
estava falando que foi pagar o emplacamento do carro e descobriu que levou multa na 
BR 116  e chegou a falar que isso só foi porque ele estava sem o cinto de segurança.  Aí 
você pensa, em todas as razões que foram empenhadas pelo código de trânsito 
brasileiro para usar o capacete. Faz mal você usar? Não!  O cinto de segurança lhe 
faz mal se você não usar? Não! E por que o ser humano gosta de fazer a coisa errada? 
Porque meu pai, quando a gente entra no carro, ele pede para todo mundo colocar o 
cinto. Porque a pessoa que tem amor a sua vida, tem amor ao próximo. Queira 
para ti, o que queres para o teu próximo. (Transcrição de áudio e vídeo) 
 

Ademais, os alunos na dinâmica do grupo focal, conseguem ver a falta de 

cidadania no trânsito onde convivem, pois em muitos momentos apresentam a cidade 

de Amargosa/BA e Região como um exemplo relacionado à falta de respeito ao 

próximo e responsabilidade no trânsito, conforme vemos nas falas abaixo referentes 

ao local onde vivem: 

 

A24 - Porque aqui ninguém respeita sinal, ninguém respeita faixa, ninguém 
respeita nada. (Transcrição de áudio e vídeo) 
A4 - Porque aqui falta respeito, bastante. (Transcrição de áudio e vídeo) 
A10 - Tem que saber ter amor ao próximo. (Transcrição de áudio e vídeo) 

 

Analisando de forma geral a aplicação da nossa SD, podemos dizer que tal 

contribuiu para a formação do cidadão mais responsável, visto que, foi possível por 

meio do trabalho do DT e dos pressupostos da TAS, construir e negociar opiniões 

acerca da cidadania no trânsito. No decorrer da SD foram identificados os seguintes 

pilares: direitos e deveres, valores humanitários, princípio da igualdade e saber sistematizado. 

Nesse sentido, ainda que não conseguimos alcançar todos os pilares referentes à 

construção da cidadania, podemos dizer que os pilares identificados ao longo da SD 
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foram de grande valia, pois a formação do aluno para a cidadania não acontece a curto 

prazo.   

 

5.4.3 Tema 3. Desenvolvimento e apresentação dos protótipos a partir das fases operacionais 

do DT.  

 

Nesta categoria, buscamos analisar os limites e possibilidades para o 

desenvolvimento da resolução de problemas de trânsito, à luz do DT. Tal categoria foi 

dividida nas seguintes seções: Empatia e Pensando como Designers. Resumimos os 

instrumentos utilizados nessa temática na tabela 37: 

 

Tabela 38. Organização dos instrumentos utilizados nesta temática. 

Instrumentos Encontro 
Tempo/ 

Questões 
Objetivo Respondentes Apêndice 

Plano de 
trabalho 

5 
11 

questões 

Mapear o que cada grupo já 
sabe sobre a sua temática do 

trânsito 
6 grupos F 

Transcrição de 
áudio e vídeo 

aula 7 
7 80 min. 

Promover a reconciliação 
integrativa dos conceitos, bem 
como a consolidação por meio 
da construção e apresentação 

de seminários construídos 
pelos alunos acerca do 

problema de trânsito de seu 
grupo. 

- - 

Caderno de 
notas aula 11 

11 - 
Construir protótipos das 
soluções listadas na aula 
anterior com os alunos. 

- - 

Plano de 
aprendizagem 

12 
9 

questões 

Avaliar indícios de 
aprendizagem do uso da 
metodologia do Design 

Thinking e dos prós e contras 
da intervenção realizada 

6 grupos M 

Transcrição de 
áudio e vídeo 

aula 13 
13 80 min. 

Levar aos alunos à 
consolidação e generalização 

dos conhecimentos 
trabalhados. 

 
Sensibilizar a comunidade do 
colégio acerca dos riscos da 
imperícia e imprudência no 

trânsito. 

- - 

Fonte: Autores 
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5.4.3.1 Cat. 01. Empatia 

 

Conforme abordado no Educadigital (2014), o DT inicia-se a partir do 

entendimento da necessidade das pessoas na sociedade.  Como forma de verificar se 

os grupos de trabalho visualizavam a importância da empatia no desenvolvimento 

dos projetos no plano de trabalho aplicado na aula 5, correspondente à fase da 

descoberta, pedimos que os alunos em grupo respondessem a seguinte pergunta: 

Questão 8 do plano de trabalho: Esse problema de trânsito é frequente na região? Justifique.  O 

plano de trabalho serviu como instrumento de análise nesta categoria. 

A questão acima, apesar de simples, teve como finalidade fazer com que os 

alunos revisitassem o que já sabiam e verificassem a importância do seu projeto, para 

a vida de outros e não só para o seu desempenho escolar. As respostas à questão são 

resumidas na Tabela 38. 

 

Tabela 39. Importância do projeto desenvolvido para a vida das pessoas. 

# Indicador 

1 Mudanças de atitudes das pessoas no trânsito 

2 Desconforto 
Fonte: Autores 

 

 Houve unanimidade das respostas, uma vez que todos os grupos disseram que 

sim. Algumas das justificativas apresentadas pelos mesmos foram as seguintes: 

 

GD - Sim. Pois tem um auto índice de desrespeito ao próximo e consigo mesmo, 
falta de atenção no trânsito, daí tudo isso leva a acontecer o pior. (Plano de 
trabalho). 
GC - Sim, vejo muito motorista sem o cinto de segurança tive um amigo que morreu 
por não utiliza o cinto! (Plano de trabalho). 
GV - Sim. Pois os meninos (as) andam em alta velocidade pelas ruas 
empinando moto sem se preocupar se tem pessoas na rua ou não (Plano de trabalho). 
GF - Sim. Por quê na faixa de pedestre alguns motoristas respeitam a faixa e 
outros não. (Plano de trabalho). 
GP - Sim. Os ônibus escolares vêm superlotado quase não sobra espaço (Plano de 
trabalho). 

As argumentações dos alunos, em sua maioria estão relacionadas à mudança 

de atitudes no trânsito, pois estes apresentam falas em favor da vida, as quais 

destacam o desrespeito ao próximo, a imperícia e a imprudência como fatores 

relevantes para a violência do trânsito. Somente o grupo DT apresenta o desconforto 
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como uma das consequências da superlotação. Em linhas gerais, podemos dizer que a 

fase da descoberta do DT, na qual buscamos trabalhar a importância da redução de 

acidentes de trânsito por meio de vídeos e de um processo de discussões e 

problematizações, fez efeito. Pois, por meio desta fase foi possível que os alunos 

reconhecessem a necessidade de contribuir para a mudança no trânsito. Nessa 

perspectiva, a característica do DT referente à empatia foi atendida (EDUCADIGITAL, 

2014), o que consideramos como uma possibilidade da nossa intervenção. 

 

5.4.3.2 Cat. 02. Pensando como Designers 

 

Nesta categoria, tecemos algumas reflexões acerca do processo de construção 

das ideias e protótipos pelos alunos, para o desenvolvimento de resoluções dos 

problemas. 

Nos balizaremos, nesta categoria, pelos seguintes instrumentos: plano de 

trabalho, transcrição de áudio e vídeo da aula 7, roteiro de ideação, caderno de notas da aula 

11, plano de aprendizagem e a transcrição de áudio e vídeo da aula 13. Foram utilizados 

diversos instrumentos nesta categoria, pois nas etapas de desenvolvimento das ideias 

e protótipos foi impossível ouvir e diferenciar algo nas gravações realizadas, tendo em 

vista o desenvolvimento do trabalho em grupo. Para melhor escuta das falas dos 

alunos, seria necessário a presença de um gravador em cada grupo, o que não 

dispúnhamos naquele momento. 

A partir da aula 4 foram formados 7 grupos de trabalho, com em média 4 

alunos, pois nem todos do grupo frequentavam assiduamente as aulas. Os alunos 

tinham como problema geral direcionar a sua ideia para o que poderiam fazer para 

alertar outros colegas, que não tiveram acesso ao conhecimento da intervenção, sobre 

o problema de trânsito do seu grupo. Sinalizamos os problemas específicos relativos 

aos desafios estratégicos na tabela 39, montados pelos alunos no plano de trabalho. 

 

Tabela 40. Questões de trabalho dos grupos participantes. 

Grupo Problema 

GV 
Como podemos incentivar as pessoas a andarem mais devagar 

nas estradas? 
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GE 
Como podemos evitar ou diminuir os acidentes de trânsito 

provocados pela embriaguez? 

GD O não respeito a distância segura. 

GP Como podemos evitar o excesso de passageiros? 

GC 
Como podemos incentivar as pessoas a utilizarem o cinto de 

segurança? 

GF Pé na faixa. 
Fonte: Autores 

 

Conforme verificado acima, os grupos sintetizaram suas pesquisas criando 

perguntas e afirmações genéricas. Conforme o Educadigital (2014, p. 20), a questão 

deve ser ampla para permitir soluções inesperadas e ao mesmo tempo estreita de 

modo a manter o foco. Todavia, as questões de pesquisa dos grupos, em sua maioria, 

são muito amplas e talvez isso tenha contribuído para que os alunos, na aula 10, 

tivessem dificuldades para pensar em soluções para os problemas, inicialmente, 

conforme relato do caderno de notas. Talvez, esta etapa pudesse ter sido mais profícua 

se tivéssemos um momento maior para explanarmos sobre os desafios estratégicos.  

Ainda na fase da descoberta, embora os alunos tivessem formulado a questão 

de pesquisa, foi solicitado aos participantes que preenchessem o plano de trabalho, 

com a finalidade de nortear a coleta de dados de seus projetos. Apresentamos algumas 

questões do plano de trabalho na tabela 40, que serviram como um registro inicial para 

que os alunos organizassem hipóteses para resoluções dos problemas propostos. 

Tabela 41. Algumas questões do plano de trabalho executado pelos alunos 

Grupo O que você já sabe? Conceitos físicos Soluções 

GD 

O Excesso de velocidade e o 
desrespeito às normas de 
trânsito são fatores que 

podem provocar acidentes 
graves (GD) 

 

Velocidade _ 

GF 
 

_ Referencial 

 
do pedestre, na faixa de 

trânsito (GF). 
 

GP 

O grupo já sabe que esse é 
um dos problemas que vem 

agravando o trânsito e 
infelizmente ceifando vidas 

(GP). 
 

Lei da Inércia 

Alertaria por exemplo 
diria que em caso de 

excesso de passageiros 
pode acontecer acidente 
gravíssimo ou também 
se esse veículo passar 

em uma blitz, o 
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Fonte: Autores 

 

No plano de trabalho sintetizado acima, as respostas dos alunos convergem 

para fatores do trânsito que os discentes visualizam, constantemente, em seu 

cotidiano. Assim, estes apresentam, inicialmente, uma ideia rasa da importância do 

seu trabalho e acreditamos que isso interfere na formulação de soluções pelo grupo. 

Outro fator a ser chamado a atenção na tabela 40 são os conceitos físicos utilizados 

pelos alunos para justificar seus problemas. Inicialmente, pedimos a eles que 

pesquisassem os possíveis conceitos físicos que poderiam explicar seus problemas e 

preenchessem o plano de trabalho. O Grupo GD, ao nosso ver, apresentou um conceito 

físico coerente, pois a distância segura depende da velocidade do veículo. O Grupo GP 

não apresenta o conceito de quantidade de movimento, todavia este apresenta a Lei 

da Inércia. Acreditamos que estes tiveram outra compreensão sobre o assunto que, ao 

nosso ver, seria pelo fato de o excesso de passageiros não permitir que todos os 

condutor pode pegar 
multa e ser preso. (GP). 

 

GV 

Já sabemos que o excesso de 
velocidade pode causar 

muitos riscos para várias 
pessoas (GV) 

 

_ 

[...] mostrar um cartaz 
feito sobre o assunto. 

(GV). 
 

GE 
Que bebidas e trânsito não 

combinam (GE) 
 

_ 
Rede social (GE). 

 

GC 

Os acidentes de trânsito no 
dia a dia, que se agravam 

por falta do uso do cinto de 
segurança (GC) 

 

_ 

Faria uma pequena 
dramatização relatando 

o porquê é tão 
importante o uso cinto 

(GC) 
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ocupantes utilizem o cinto de segurança. Nessa perspectiva, tais alunos foram além, 

incluindo mais fatores para a explicação inicial da importância do seu problema. Sobre 

o GF, não conseguimos ver relação do problema da faixa de pedestre com o conceito 

de referencial, dentro da perspectiva do trânsito.  Três dos grupos deixaram de realizar 

a pesquisa. 

  Na tabela 41 apresentamos uma síntese semelhante à tabela 40, correspondente 

a etapa de ideação e experimentação, realizadas nas aulas 10 e 11. 

 

Tabela 42. Algumas questões do roteiro ideação executada pelos alunos. 

Grupo Física Soluções Produto Final 

GE _ 

Um dispositivo que freia o carro 
quando o motorista estiver perdendo 

o controle 
Um aplicativo no carro que não 

permite o motorista destravar o carro 
quando estiver embriagado 

Maquete com 
representação de um 

dispositivo que impede o 
motorista ligar o carro 

quando estiver 
embriagado. 

GD 

Velocidade- 
Relação tempo de 
reação e distância 

de frenagem 

Ter uma mini TV dentro do automóvel 
para mostrar o momento em que o 

veículo estiver próximo de bater (GD). 
Ter um sistema de voz que possa 

informar a distância segura entre um 
veículo e outro (GD). 

Maquete com a 
representação de uma 
mini TV com sensor de 

voz para avisar se o 
veículo a uma 

determinada distância 
tem chance de bater em 
outro a sua frente, caso 
este freie bruscamente. 

GP 
Quantidade de 

movimento 
Criar um site e sair dando palestras 

(GP). 

Cartaz com representação 
de uma palestra objetivos 

e conteúdos a fim de 
conscientizar acerca do 
excesso em um veículo. 

GF _ 

Os motoristas respeitarem as placas, 
os semáforos, as faixas de pedestre, 

andarem sempre com cinto de 
segurança e os motoqueiros andarem 

sempre de capacete. 

Mapa com instalação de 
uma faixa de pedestre na 
Avenida Dr. Luís Sande 

Oliveira, Bairro Santa 
Rita da cidade de 

Amargosa/BA 

GV _ _ 
Dispositivo para alertar 

motoristas sobre o 
excesso de velocidade. 

GC Lei da Inércia _ 

Campanha com uso de 
cartazes para 

conscientizar sobre uso 
do cinto de segurança. 

Fonte: Autores 
 

Os Grupos GF, GE e GV não conseguiram responder à questão problema com 

base na Física, como é exemplificado na síntese do roteiro ideação na tabela 41. 
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Entretanto, os grupos GV e GE tentaram, em diversas atividades anteriores, conforme 

evidenciado ao longo deste trabalho, argumentar com base na Física a importância de 

se trabalhar a temática do seu grupo. Logo, na construção das soluções para os 

problemas, foi possível que os alunos compreendessem alguns conceitos físicos, além 

de desenvolver determinadas habilidades. 

Já o grupo GF, em sua totalidade, em muitos outros momentos se mostrou de 

forma parecida, isto é, não consegue relacionar o seu problema de forma coerente com 

a Física. Conforme dados do caderno de notas, temos que os alunos do grupo GF, no 

geral, se mostravam com muita dificuldade ao escrever e ficavam receosos ao falar ao 

longo da intervenção. Chamamos a atenção para um dos avanços notados sobre os 

alunos deste Grupo na SD, quando fizeram a miniaula solicitada na aula 7. Entretanto, 

os argumentos deles estavam voltados para os deveres e direitos do pedestre. O que é 

muito importante! Todavia, foram insuficientes quanto ao conceito físico, embora a 

todo momento insistíssemos com os mesmos sobre a importância do ato de atravessar 

na faixa de pedestre, isto é, a ideia de que atravessar fora da faixa pode ocasionar 

riscos. Pois, a depender do tempo de reação do condutor o pedestre pode ser 

atropelado. Isso não quer dizer que não exista riscos em atravessar na faixa.   Embora 

avanços tidos na miniaula, os alunos do GF não apresentaram seu produto final na 

culminância, juntamente com o GP.  Além disso, acreditamos que o acompanhamento 

desses alunos não se deu de forma mais profícua, sendo os integrantes destes grupos 

os alunos que mais não entregavam atividades ou entregavam incompletas. Nessa 

perspectiva, foi complicado avaliar o desempenho do GF mais a fundo.  

No que diz respeito às soluções construídas, estas se mostram mais elaboradas, 

fazendo jus a uma das características do DT referente ao otimismo, que defende que 

todos nós podemos criar mudanças (EDUCADIGITAL, 2014).  Outro fator, a ser 

considerado é que a maioria dos Grupos conseguiu opinar, minimamente, sobre o 

problema do outro grupo, conforme pudemos verificar nos feedbacks dados no plano de 

aprendizagem sobre o trabalho dos outros grupos e conforme exemplifica a fala do GC, 

em resposta à questão em que foi perguntado: O que você conseguiu aprender sobre os 

problemas dos outros grupos da sua turma após o projeto? 
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GC - Sobre o excesso de velocidade. Este está entre as infrações mais cometidas pelo 
homem e é um dos maiores causadores de acidentes. O alcoolismo no trânsito além de 
ser infração pode ser enquadrado como crime de trânsito. (Plano de aprendizagem) 

 

É importante ressaltar que, embora os alunos tentassem explicar no roteiro 

ideação o conhecimento científico com o qual seu problema se relacionava, estes, no 

decorrer das apresentações finais (aula 11 e aula 13, correspondentes à fase de 

evolução), em sua maioria, não apresentaram conceitos físicos nos seus projetos, apesar 

de enfatizarmos a todo momento sobre tais conceitos. O grupo GP apresentou alguns 

conceitos, entretanto, estes ficaram “soltos”, pois não apresentaram relações com o 

conteúdo científico. Além deste, A6, integrante do grupo GC, fez uso de 

conhecimentos científicos, entretanto, não obteve sucesso, apresentando conceitos 

errôneos para se referir aos acidentes com caminhões e carros de passeio, como 

demonstra a transcrição de áudio e vídeo da aula 13: 

 

A16 - As forças que se atraem, não se repelem. A força grande puxa a menor para 
dentro, e você ver muitos carros embaixo de um carro pequeno e embaixo de carro 
grande (Transcrição de áudio e vídeo). 

 

Elencamos três razões para a ocorrência desses fatos: (i) o fato de os alunos não 

ficarem confortáveis, em apresentar os conceitos físicos, visto que a maioria dos 

conceitos não foram consolidados; (ii) o tempo decorrido entre o ensaio e as 

apresentações finais, conforme datado na descrição da SD; (iii) os alunos 

possivelmente não estudaram suas apresentações. Entretanto, o aprendizado tem 

momentos de esquecimento, e, portanto, a insistência no estudo do conteúdo deve ser 

contínua. 

 A seguir, discutiremos melhor os trabalhos realizados por cada grupo, 

correspondentes à fase de evolução realizadas na culminância do projeto da aula 13. 

Seguimos aqui, a ordem de apresentação realizada. 

GD: O grupo apresentou uma mini maquete com a representação de uma mini 

tv, a qual continha um sensor de voz para avisar o condutor se o seu veículo mantém 

uma distância segura. Antes do início da apresentação do protótipo, os alunos 

definiram de forma rápida os conceitos de distância segura, tempo de reação, distância 

de frenagem e distância de parada, utilizando como fonte de consulta um cartaz. 
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Todavia, estes não conseguiram realizar nenhuma relação entre a distância segura e 

tais conceito. Além disso, estes enfatizaram a importância do respeito às leis de trânsito 

e à vida. 

GV: O grupo apresentou um dispositivo, um tipo um radar móvel, para alertar 

os motoristas sobre o excesso de velocidade. Além disso, eles trouxeram um material 

retirado de um site18 mostrando que tal aparelho já existe e foi apelidado de “anjinho”. 

Isso nos mostra que as soluções dos alunos, embora novas, não são absurdas e 

impossíveis de serem executadas. O que vai ao encontro com o que defende Vianna et 

al. (2012, p. 14), o fato de todos nós sermos designers por natureza. Embora tal avanço, 

os alunos não apresentaram conceitos físicos para justificar os perigos do excesso de 

velocidade. 

GC: Os alunos apresentaram uma campanha acerca da utilização do uso do 

cinto de segurança, por meio de um cartaz que tinha desenhos de pessoas usando o 

cinto de segurança e frases como: “Use o cinto de segurança, ele salva vidas!”. 

Acreditamos que os alunos poderiam explorar mais, com base no conceito científico, a 

importância do uso do cinto de segurança. Se analisarmos bem, houve uma 

“involução” de tal grupo. Visto que, nas apresentações em sala de aula, mais 

especificamente, da aula 7, referentes à apresentação da miniaula, eles se empenharam 

mais. Pois, apresentaram o conhecimento científico mais próximo do correto e, ainda, 

o aplicaram a uma situação que houvera acontecido na cidade de Amargosa/BA. 

Conforme vemos na fala a seguir: 

 

GC - O princípio da inércia explica o porquê um corpo em repouso continua em 
repouso e um corpo em movimento, continua em movimento retilíneo uniforme. O 
princípio da inércia explica por que as pessoas se ferem em acidentes de trânsito. Em 
casos que há mudança de velocidade, a tendência das pessoas é manter-se em 
movimento. (Transcrição de áudio e vídeo) 

 

GE: o grupo apresentou uma maquete com a representação de um dispositivo 

que impede o motorista de ligar o carro quando o condutor estiver embriagado. 

Apresentamos, a seguir, os relatos do GC acerca do dispositivo: 

 
18 Disponível em: <www.diariodonoroeste.com.br/noticia/paranavai/local/47349-dispositivo-alerta-
motoristas-sobre-excesso-de-velocidade->. Acesso em: 12 mar. 2018. 
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GE- Fizemos uma maquete com a explicação de um dispositivo. Aqui é a loja onde 
vende o dispositivo [apontando para uma região da maquete] e dão ‘palestras’ como 
usar. Aqui é o carro [apontando novamente para uma região da maquete].  Aqui é o 
condutor que entrou na loja para um dispositivo. Com ele não vai acontecer nada, 
porque se ele ingerir bebida alcoólica e entrar dentro do carro, este não irá ligar. Pois, 
o dispositivo constatou que ele estava alcoolizado e o carro não irá sair do lugar. Esse 
aqui foi mais imprudente [se referindo a outro bonequinho da maquete]. Não comprou 
o dispositivo e acabou se envolvendo em um acidente, que acabou atropelando o 
bonequinho [mostra o bonequinho ensanguentado] e tirando a vida dele. Isso tudo 
porque ele não comprou o dispositivo e ingeriu bebida alcoólica. (Transcrição de áudio 
e vídeo). 

 

Embora a criatividade na constituição do dispositivo, em nenhum momento o 

grupo fez uso dos conceitos físicos, o que contraria o seu desenvolvimento ao longo 

da intervenção. Acreditamos que estes poderiam explorar mais as relações existentes 

com a velocidade. Por exemplo, quando falam do bonequinho atropelado poderiam 

levantar as seguintes possibilidades discutidas durante a intervenção: Por que não deu 

tempo de frear?  O tempo de reação do condutor mudou por ele estar embriagado? 

  Durante a intervenção o GE foi um grupo muito participativo, assim, 

analisando esta apresentação houve uma “involução”. Apresentamos aqui, os 

argumentos de um dos alunos, as quais fizeram uso do conceito de velocidade e de 

suas relações na apresentação da aula 7 para explicar a importância do seu problema: 

 

GC - Se o condutor estiver embriagado, o tempo de reação dele será maior. Com isso 
ele não vai ter como reagir para evitar um acidente ou desviar de um obstáculo. Isso 
irá dificultar a distância de frenagem pois, vai demorar para frear, ou seja, reagir. 
Assim, a distância de frenagem depende do tempo de reação (Transcrição de áudio e 
vídeo). 

 

Acerca do grupo GF e GP, tomamos por base o encontro 7 e 11, em que eles 

apresentaram a importância do seu problema a partir do ponto de vista da Física e os 

seus protótipos. Pois, eles não se sentiram confortáveis em apresentar no auditório do 

Colégio. Apesar de termos combinado com eles, desde o início da intervenção. 

GF: Destacamos aqui, o esforço deste grupo. Pois, mesmo não querendo 

apresentar no dia da culminância, estes, fizeram as apresentações anteriormente 

solicitadas em sala. Tendo em vista o contexto inicial destes alunos, estes eram muito 

tímidos, tinham muitas dificuldades e, raramente, falavam em sala nas aulas iniciais. 
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Na aula 11, os alunos fizeram uma apresentação do cartaz da necessidade da instalação 

de faixas de pedestres e semáforos na Avenida Dr. Luís Sande Oliveira, Bairro Santa 

Rita, da cidade de Amargosa/BA, avenida importante da cidade. Pois, nesta, encontra-

se uma das importantes fábricas da cidade, bem como dá acesso ao Centro de 

Formação de Professores (CFP/UFRB).  

GP:  O grupo GP, conforme evidenciamos anteriormente, não apresentou no 

encontro 7 e 13. Entretanto, eles participaram do processo de evolução no encontro 11. 

Nesse sentido, realizaram como protótipos, para resolução do problema do excesso de 

passageiros, uma palestra.  Utilizaram dois cartazes para delinear a palestra. Esta tinha 

como objetivo conscientizar pessoas acerca dos problemas do excesso de passageiros, 

tinha como conteúdos dados estatísticos relativos aos acidentes de trânsito, retirados 

dos materiais disponibilizados no suporte do estudo dirigido. O Grupo trouxe, 

também, a definição de quantidade de movimento, embora este não tivesse totalmente 

consolidado, conseguiram associar a dificuldade de frear o veículo à quantidade de 

carga existente neste. 

 

5.4.4 Tema 4. Avaliação da SD 

 

Nesta temática, agregam-se as perspectivas dos alunos acerca do processo 

desenvolvido. Não apresentaremos uma tabela de instrumentos, conforme as 

temáticas anteriores, pois este tema constituiu-se somente de um instrumento: o grupo 

focal, realizado na aula 14, constituída de 40 min., que teve como um dos objetivos 

avaliar a intervenção didática realizada. As perguntas do grupo focal podem ser 

encontradas no Apêndice O. 

 

5.4.4.1 Cat. 01. Perspectivas dos alunos sobre o processo desenvolvido 

 

Esta categoria se refere a análise das perspectivas dos sujeitos frente ao DT no 

decorrer da SD. Para tal, utilizamos as transcrições de áudio e vídeo da aula 14, a qual foi 

destinada a avaliação da SD por meio de um grupo focal. Assim, buscamos responder, 
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neste subtópico, se as aulas foram interessantes para os alunos e se colaboraram para 

a motivação e aprendizagem, tendo como parâmetro o ponto de vista deles.  

Quando indagados sobre que acharam das aulas, por meio do grupo focal, a 

maioria dos alunos convergiu para as mesmas ideias.  

 

Tabela 43. Perspectivas dos alunos acerca das aulas. 

 
 
 
 
 

 
 

                    Fonte: Autores 
 

Algumas dessas respostas podem ser verificadas em algumas falas a seguir: 

 

A5 - [...] foi bom, porque no presente agora a gente não consegue aprender muita 
coisa não (Transcrição de áudio e vídeo) 
A10 - [...] aquela palestra lá, que discutiu física também, me incentivou bastante. 
Me tocou aquela palestra. (Transcrição de áudio e vídeo) 
A24 - Achei que deveria ter mais tempo, para a gente fazer as atividades. 
(Transcrição de áudio e vídeo) 
A10 - [...] eu acho que as aulas de Física poderiam ser mais assim, didáticas. 
Porque muitas vezes a gente nem entende. (Transcrição de áudio e vídeo) 

 

Conforme os depoimentos dados pelos alunos, podemos verificar que eles 

consideraram o projeto da intervenção como uma forma de ensino diferenciada para 

a aprendizagem daqueles conhecimentos.  Entretanto, o aluno A24 coloca o tempo 

como empecilho. Concordamos com tal ponto vista e o consideramos um limite. 

Discutiremos mais sobre este na seção 5.4.4 do presente capítulo. 

Quando perguntados sobre o trânsito, várias respostas foram dadas. Tais 

respostas convergem para um único indicador: a ideia de interesse. Desse modo, a 

tabela 43 apresenta somente a única dimensão encontrada na análise: 

Tabela 44. Avaliação das aulas 

# Indicador 

1 Interesse 

Fonte: Autores 

 

# Indicador 

1 as aulas foram muito boas 

2 
achei que deveria ter mais tempo de realizar 

atividades 

3 
a gente desenvolveu uma ideia que a gente não 

tinha 



204 
 

 
  

A seguir apresentaremos algumas das respostas: 

 

A10 - Foi interessante, porque a gente desenvolveu uma ideia que a gente não 
tinha. Entendeu? Com base no assunto. 
A12 - Se não fosse esse projeto, eu nunca na minha vida iria me interessar pelo 
trânsito. 
A10 - A palestra foi muito interessante. Eu nunca vi isso na escola.  Numa palestra, 
todo mundo da escola ficar interessado. (Transcrição de áudio e vídeo) 
A12 - Foi bom... porque me interessei por coisas que nunca tinha observado. 
(Transcrição de áudio e vídeo) 

  

Os alunos conseguem perceber que seus conhecimentos não são mais como 

antes, estes foram modificados. Observando algumas das falas dos alunos, uma 

palavra predominante é o interesse, o que nos remete à motivação destes no processo 

de ensino e aprendizagem, o que consideramos uma potencialidade da nossa SD. 

Assim, a introdução do tema trânsito no ensino de Física possibilitou uma maior 

interação no processo de construção do conhecimento. 

Acerca da metodologia utilizada, o DT, ao serem questionados os estudantes 

deram diversas respostas. Tais respostas podem ser resumidas em dois indicadores, 

da tabela 44. 

Tabela 45. Pontos de vista dos alunos acerca do DT 

# Indicador 

1 Construção de conhecimento novo 

2 Aula foi mais espontânea 
Fonte: Autores 

 

Algumas das respostas dos alunos são evidenciadas a seguir: 

 

A10 - Eu amei porque a gente construiu um conhecimento novo que a gente não 
tinha. Eu não sabia nada daquilo que a gente discutiu aqui. (Transcrição de áudio e 
vídeo) 
A24 - E hoje dia tudo tá na internet isso e aquilo. E a gente praticou e desenvolveu 
uma coisa nova. [se referindo aos protótipos]. (Transcrição de áudio e vídeo) 
A12 - Porque foi mais espontâneo, do que ficar copiando no caderno. (Transcrição 
de áudio e vídeo) 

 

O primeiro se refere ao fato de o DT, no ponto de vista dos alunos, possibilitar 

a construção de um conhecimento novo. Chamamos atenção para A24 e A10 que 

destacam que, apesar do domínio da internet, estes conseguiram desenvolver algo 
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novo. Isto concorda com o DT quanto à inovação (EDUCADIGITAL, 2014), que 

salienta a importância de oferecer experiências novas. Embora os argumentos dos 

alunos não explicitem as características do DT. Além disso, A12 comenta que a aula 

realizada nessa maneira é mais espontânea. 

Tal argumento corrobora com a ideia de que deixar o aluno ser ativo no seu 

processo contribui melhor para a sua motivação e interesse nas aulas, facilitando, dessa 

forma, a aprendizagem (CALVACANTI; FILATRO, 2017). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo apresentou a elaboração, aplicação e análise de uma SD construída 

a partir da TAS e do DT, de modo a avaliar os limites e possibilidades desta, na 

promoção do ensino de Física e educação para o trânsito.  

A proposta de desenvolver uma intervenção contextualizada com o trânsito, se 

deu com a finalidade de testar novas metodologias de ensino no âmbito escolar que 

possibilitassem promover um processo de ensino profícuo, que contribuísse para a 

aprendizagem significativa de conceitos e para a formação do aluno para a cidadania 

no trânsito.  

A SD construída a partir da TAS, do DT e contextualizada com o trânsito, 

demonstrou ser mais eficaz no ensino de Física do que os métodos tradicionais, os 

quais enfatizam, constantemente, o uso de lousa e pincel (ou giz) e prezam, 

excessivamente, por uma memorização literal do conteúdo. Pois, esta proposta 

permitiu o alcance de objetivos mais amplos, que vão além da aprendizagem de 

conceitos científicos. 

Tendo em vista o objetivo geral da pesquisa, teceremos algumas reflexões acerca 

das possibilidades e limitações da SD.  

 

Objetivo Geral: 

Analisar os limites e possibilidades de uma SD construída a partir da 

aprendizagem significativa e do DT com o objetivo de promover o Ensino de Física e 

Educação para o trânsito. 

 

Compreendemos como limites: 

 

(i) Os alunos ao final do processo não conseguiram chegar à ideia de 

velocidade como grandeza vetorial. Conforme Ausubel (2003, p. 115), seria 

necessário proporcionar a construção de subsunçores acerca de grandezas 

escalares e vetoriais, o que demandaria um tempo muito maior do que o 
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disposto. Assim, no meio da intervenção didática, tomamos por base 

somente a natureza escalar da velocidade, tentando trabalhar atividades 

condizentes com esta. 

 

(ii) Os alunos ficaram mais próximos da aprendizagem mecânica, no que 

concerne o conceito de quantidade de movimento. Somente alguns alunos 

conseguem definir adequadamente o conceito de quantidade de movimento 

ao longo do processo, bem como aplicá-lo de forma coerente em situações 

reais. A maioria destes, utilizam o conceito de forma incompleta. A partir de 

Ausubel (2003) podemos explicar tal situação argumentando que a relação 

entre o novo conteúdo e o subsunçor se deu de forma arbitrária e literal.  

Talvez se tivéssemos modificado a forma de abordagem dos materiais de 

aprendizagem, poderíamos ter chances melhores com os alunos. Isto é, se 

tivéssemos começado o conceito de quantidade de movimento pelas ideias 

de quantidade ou movimento. Pois, a natureza do material é um fator 

relevante para a aprendizagem significativa (AUSUBEL, 2003, p. 57). 

 

Acerca da aprendizagem significativa podemos dizer que a aprendizagem é um 

processo individualizado, no qual os alunos ancoram novos conhecimentos de 

maneira diferenciada, de acordo com os seus subsunçores. Nesse sentido, nesta SD a 

maioria dos alunos não conseguiu chegar à aprendizagem significativa dos conceitos, 

conforme descrito nos limites anteriores e nas tabelas 14, 15, 20, 21, 29 e 30, em que 

evidenciamos o processo individual e coletivo, com base em algumas atividades 

realizadas. Porém, temos que a aprendizagem mecânica e significativa não são 

dicotômicas (AUSUBEL, 2003; MOREIRA, 2011). Pois, a passagem da aprendizagem 

mecânica para a significativa se dá a partir de um continuum entre os dois tipos de 

aprendizagem, sendo necessário sucessivos processos de diferenciação progressiva e 

reconciliação integrativa, de modo a possibilitar aos alunos chegar a um patamar 

maior. Diante do exposto, podemos dizer que nossos alunos avançaram na construção 

daqueles conhecimentos e se encontram em uma parte daquele um continuum definido 



208 
 

 
  

por Ausubel (2003), podendo os avanços evidenciados servirem como subsunçores 

para novos aprendizados.  

 

(iii) A falta conhecimentos básicos dos alunos: leitura, escrita, expressão e 

operações matemáticas básicas. Tentamos a todo momento contornar tal 

situação tendo um maior cuidado na elaboração das atividades. Entretanto, 

tal situação, muitas vezes, tornava-se entrave no desenvolvimento do aluno. 

E isso foi possível perceber no acompanhamento das atividades ao longo do 

processo.  Tomando por base a TAS, temos que, possivelmente, os 

aprendizes não apresentaram disposição para relacionarem o novo material 

às suas estruturas cognitivas (AUSUBEL, 2003, p. 72). Outro fator, 

corresponde ao material de aprendizagem, isto é, talvez este não fosse 

potencialmente significativo para os alunos (ibid.). Ao nosso ver, tal situação 

influencia diretamente o ensino de Física, pois, se os alunos não têm 

conhecimentos básicos não é possível ter uma aprendizagem profícua. Tal 

fator, pode ser considerado um dos limites relacionados à interação dos 

alunos com os recursos didáticos e às atividades planejadas, e pode ter 

contribuído para desencadear dois outros problemas: 

a. Receio dos grupos em realizarem apresentações ao longo da intervenção 

e no dia da culminância do projeto; 

b. Não realização e entrega inicial de atividades, o que dificultou a 

avaliação contínua de alguns alunos. Nas tabelas 15, 21 e 30 as áreas 

marcadas em cinza são aquelas em que não houve entrega ou realização 

das atividades. Isto dificultava-nos, bastante, tanto a execução e ajustes 

do planejamento, quanto à avaliação e análise processual da 

aprendizagem dos alunos.  

 

(iv) Tempo de planejamento e realização das aulas de Física. A preparação da 

SD exigiu um tempo de planejamento considerável. Tínhamos reuniões 

semanais, de modo a estudar e elaborar novas alternativas de melhorias das 

aulas. Trazendo tal configuração para o contexto escolar real no qual 
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estamos incluídos, podemos dizer que os professores da Educação Básica, 

em geral, não dispõem de tempo suficiente para tal. Logo, este pode ser um 

dos empecilhos para implementações de propostas como esta no ensino de 

Física. Entretanto, apesar das dificuldades existentes, destacamos a 

autonomia docente para adaptar propostas como esta às suas condições. 

Ressaltamos que o nosso papel é continuar lutando para mudança de tal 

cenário. Além disso, o tempo das aulas de Física no turno noturno da escola 

onde foi aplicada a SD era de 40 min. nos três primeiros horários e 35 min. 

nos últimos horários. Esta foi uma das dificuldades para nós, uma vez que, 

tivemos que nos adaptar a tal realidade. Pois, o DT demanda certo tempo 

(EDUCADIGITAL, 2014, p. 21), tanto para os estudantes com relação ao 

processo de aprendizagem, quanto para os docentes, tendo em vista o 

dinamismo e suporte aos discentes que é requerido pela abordagem. A 

percepção de uma demanda de tempo maior era visível por alguns dos 

alunos durante a intervenção, como podemos verificar nas falas expressas 

abaixo: 

 

A24 - Achei que deveria ter mais tempo, para a gente fazer as atividades. 
A10 - Começou organizado e depois desacelerou tudo. A gente precisava 
de mais aulas. 

 

Ainda sobre o tempo de planejamento da SD, é importante considerar que um 

fator que pode influenciar no transcurso das aulas são os subsunçores dos alunos. Pois, 

após a avaliação dos conhecimentos prévios, é preciso identificar se os alunos têm os 

subsunçores em sua estrutura cognitiva. Caso não tenham, conforme Ausubel (2003), 

faz-se necessário dar condição aos discentes para construí-los. Como exemplo, temos 

a tentativa de construção de subsunçores para o conceito de quantidade de 

movimento. Nesse contexto, os conceitos de massa e velocidade, juntamente com os 

da Lei da Inércia e quantidade de movimento, passaram a ser materiais de 

aprendizagem, o que fez com que reelaborássemos a SD e aumentássemos o número 

de aulas desta, com relação ao planejado inicialmente. 
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(v) Compreensão inicial do processo do DT. Outra limitação foi a 

compreensão inicial dos alunos a respeito do processo do DT, tendo em vista 

que no início foi difícil transpor o DT da teoria para a prática. Os alunos não 

conseguiram entender que a abordagem do DT fazia parte do 

desenvolvimento das aulas e, muitas vezes, tentavam adiantar algumas das 

fases desta. Por isso, no decorrer da SD, durante a realização das atividades, 

possibilitamos aos alunos conhecer as fases que estavam realizando. 

 

Além dos limites é necessário destacar as possibilidades: 

 

(i)  Compreensão mínima do conceito de inércia. Os alunos conseguiram 

construir uma mínima compreensão da Lei da Inércia. Tendo em vista a 

capacidade deles de interpretação e reflexão em questões acerca do uso do cinto 

de segurança, que exigiam um pouco mais de raciocínio. Logo, podemos dizer 

que estes estão mais próximos da aprendizagem significativa da Lei da Inércia 

do que estavam no início do processo. 

 

(ii) Os alunos conseguem chegar a uma compreensão mínima da velocidade 

escalar. Embora não tivéssemos atingido uma compreensão da natureza 

vetorial da velocidade, grande parte dos conhecimentos prévios dos alunos 

variou, de modo que foi possível chegar a uma compreensão mínima do 

conceito de velocidade escalar, utilizando tais conhecimentos em contextos 

reais. Logo, acreditamos que o conceito de velocidade escalar pode servir como 

um conhecimento relevante para ancorar o conceito de velocidade vetorial. 

 

(iii) Maior número de atividades. Colocamos como um dos limites da 

intervenção didática a não entrega de atividades solicitadas para casa e não 

realização de atividades em sala. Diante desta situação, aumentamos as 

atividades de classe e diminuímos as tarefas de casa, de modo que fosse possível 

despertar, nos alunos, atitudes relacionadas à realização das tarefas.  Frente a 

isso, foi visível a melhora no desempenho dos alunos e, consequentemente, dos 
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grupos. Isto fica evidente na mudança de atitude dos alunos para com a 

realização das tarefas, pois aos poucos eles foram adquirindo o hábito de fazer 

e entregar as atividades. Nesse sentido, atingimos o pilar do DT para o ensino 

e aprendizagem relativo ao aprender fazendo (ARÁÚJO et al., 2014 apud 

CALVACANTI; FILATRO, 2017, p. 67). 

 

(iv) Contribuição para a formação do cidadão no trânsito. Realizando um 

apanhado geral da nossa SD, podemos dizer que tal intervenção contribuiu para 

a formação do cidadão responsável no trânsito. Após a discussão do conceito 

de cidadania e problematização do contexto atual do trânsito brasileiro durante 

a SD, pudemos observar o surgimento de alguns pilares nas falas dos alunos: 

direitos e deveres, valores humanitários, saber sistematizados e ao princípio da 

igualdade (TEIXEIRA, 2000). 

 

(v) Aplicação de conhecimentos científicos a problemas reais. A aplicação de 

conhecimentos científicos a problemas reais do contexto dos discentes permeou 

toda a intervenção. Pois, conforme o Educadigital (2014, p. 190), o Design surge 

a partir da percepção de um problema. Na fase da descoberta, tentamos fazer 

com que os alunos identificassem problemas do trânsito. A resolução dos 

problemas parte da busca do conhecimento de assuntos que ainda não são 

dominados (EDUCADIGITAL, 2014, p. 12). Tal busca se deu por meio do estudo 

dos conceitos de velocidade, Lei da Inércia e quantidade de movimento. Além 

de que, a partir da construção dos conhecimentos é possível ter insights para a 

ação (EDUCADIGITAL, 2014, p. 40), para, então, criar e prototipar soluções. A 

ideação e prototipação de soluções realizadas pelos grupos para os problemas 

elencados também se mostrou eficiente para aplicação dos conhecimentos a 

problemas reais, pois, exigiram um pouco mais reflexão sobre os problemas, 

utilizando como fundamentação os conhecimentos científicos discutidos. 

(vi) As fases de descoberta e interpretação do DT deram subsídios para a 

aprendizagem significativa. Tal possibilidade corrobora com a anterior, pois, a 

aprendizagem só ocorre de forma profícua quando ocorre relações entre 
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conceitos. Assim, acreditamos que tais fases contribuíram para a identificação 

do problema e o entendimento dele, com base em conceitos científicos. Dessa 

forma, concordamos com o Educadigital (2014, p. 40) quando nos diz que a fase 

da descoberta e da interpretação contribui para uma “busca ampla pela absorção, 

compreensão e aplicação prática de um assunto ou tema estudado” (EDUCADIGITAL, 

2014, p. 40). 

 

(vii) Trabalho colaborativo. O trabalho colaborativo permitiu um maior 

envolvimento dos alunos, e o desenvolvimento de procedimentos como 

trabalho em equipe, saber ouvir (procedimento que no início da intervenção os 

alunos não tinham, pois todos queriam falar simultaneamente), negociar 

conhecimentos. Pois, o trabalho colaborativo contribui com diversas 

possibilidades de olhar um mesmo desafio (EDUCADIGITAL, 2014, p. 11). Ao 

serem avaliados no final da SD, alguns dos alunos chegaram a mencionar que 

trabalhos desse tipo são mais dinâmicos do que aulas meramente tradicionais. 

Como exemplo, podemos citar o trabalho colaborativo, que contribuiu para 

fomentar o envolvimento dos alunos na SD, uma vez que os alunos tinham 

contato com pontos de vistas distintos para análise dos problemas de trânsito. 

Além disso, podemos afirmar que a SD contribuiu para que os alunos 

associassem os conceitos físicos à prática do seu contexto vivencial, tendo em 

vista que permitiu, por meio da Física, que os estudantes evoluíssem para 

outras percepções relacionadas aos problemas de trânsito. No que diz respeito 

à promoção da educação para o trânsito, apesar da complexidade de avaliá-la, 

pois sua efetividade exige a avaliação contínua de atitudes e insistência em 

ações educativas permanentes, temos que tal proposta contribuiu para a 

mudança de opiniões em relação a atitudes e valores primordiais para a 

convivência no trânsito,  transcendendo, dessa forma, a aprendizagem de 

regras e leis. Essas opiniões estão relacionadas aos conhecimentos construídos. 

Assim, acreditamos que tais opiniões podem, futuramente, se transformar em 

ações, que possibilitem a redução dos acidentes de trânsito. Logo, os alunos dão 

passos significativos para a cidadania e isso é evidente na tentativa de aplicação 
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de conhecimentos a situações reais. Além de serem identificados nas falas dos 

aprendizes indícios dos pilares essenciais à construção da cidadania propostos 

por Teixeira (2000): direitos e deveres, valores humanitários, princípio da 

igualdade, organização da sociedade civil e saber sistematizado. 

 

(viii) Contribuição para a nossa formação continuada. Destacamos nesta 

intervenção didática o papel fundamental do professor. Para desenvolver a 

proposta condizente com aspectos do DT foi preciso que a nossa atuação em 

sala de aula fizesse o uso constante de atividades dirigidas, de modo a tentar 

desenvolver o mínimo de senso crítico e autonomia nos alunos, necessários a 

aprendizagem e resolução dos problemas de trânsito. Assim, a perspectiva do 

DT contribuiu para a nossa formação continuada, enquanto professores, visto 

que tínhamos que, a todo momento, refletir e modificar nossas práticas para 

atender à necessidade dos alunos em sala de aula. Desse modo, assumimos uma 

postura de mediadores no processo de ensino e aprendizagem, dando aos 

estudantes o suporte necessário e os estimulando a aprender. Isto foi feito com 

base em muito estudo e muita reflexão sobre e na prática docente em sala de 

aula. 

 

(ix)  Papel do aluno no decorrer do processo. No que concerne ao papel dos alunos 

no processo de ensino de aprendizagem, no decorrer da proposta saíram do 

estado de “passivos” e passaram a serem agentes do seu próprio conhecimento. 

Desde o início da proposta incentivamos os alunos a participarem das aulas e a 

se envolverem no processo mediante as atividades dirigidas e discussões. 

Inicialmente, poucos eram os que participavam das aulas, somente os alunos 

que sentavam na frente. Mas, ao final da intervenção, como consequência de 

dinâmicas em que andávamos em sala de aula durante as atividades auxiliando 

os discentes, sentávamos junto aos alunos do fundo e falávamos acerca do 

respeito ao outro em sala de aula, muitos daqueles que inicialmente não 

falavam, começaram a se expressar razoavelmente.  
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Enfim, a análise desta intervenção didática, elaborada a partir do DT e da 

Aprendizagem Significativa de Ausubel, possibilitou conhecer os limites e 

possibilidades da SD para o ensino de Física e a para a educação para o trânsito. Logo, 

entendemos que esta proposta oferece subsídios para alcançarmos mudanças 

significativas no ensino de Física, possibilitando uma maior interação entre professor 

e aluno, aluno e aluno, aluno e conhecimento. Além de priorizar a abordagem de 

conceitos contextualizados com problemas reais, de modo a permitir ao aluno 

enxergar e “ler o mundo” por meio dos conhecimentos científicos. Não obstante, esta 

intervenção se preocupa com a aprendizagem significativa de conceitos que ofereçam 

subsídios mínimos para uma formação cidadã no trânsito, visto o cenário alarmante 

do mesmo, que ceifa, diariamente, dezenas de vidas.  

No que se refere aos limites encontrados, temos que estes não impedem a 

utilização dessa SD. Acreditamos que eles podem ser contornados e a SD melhorada. 

Assim, tal abordagem pode ser implementada nas mais diversas situações, pois, ao 

nosso ver, pode atender estudantes dos mais diversos níveis, idades e séries. 

 Acreditamos que esta pesquisa contribuiu para ampliar os estudos acerca da 

aprendizagem significativa de Ausubel e dar subsídios acerca da utilização do DT no 

Ensino de Física. Além disso, pode vir a contribuir para a redução dos acidentes de 

trânsito, pois diversos autores, colocam a educação como uma forma eficiente de 

contribuir para que a cultura de desrespeito no trânsito seja modificada e extinta. 
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APÊNDICE A: Autorização para coleta de dados 
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APÊNDICE B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (menor de 18 anos) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(Em conformidade com a Res. CNS 466/12)   

 

Prezado(a) senhor(a), o(a) menor, pelo qual o(a) senhor(a) é responsável, está sendo 

convidado(a) para participar da pesquisa intitulada O ensino do conceito de quantidade de 

movimento no ensino médio e a formação do aluno para a cidadania no trânsito: limites e 

possibilidades para uma aprendizagem significativa, sob a responsabilidade dos 

pesquisadores Dr. Sérgio Luiz Bragatto Boss e Fabiana Sena dos Santos. O objetivo geral desta 

pesquisa é avaliar os limites e possibilidades de uma sequência didática construída para o 

ensino do conceito de quantidade de movimento, e analisar se a mesma possibilita a formação 

para a cidadania no trânsito. Na participação do(a) menor, ele(a) irá frequentar normalmente 

as aulas de Física, uma vez que a pesquisa será desenvolvida no Colégio Estadual Pedro 

Calmon pela pesquisadora Fabiana Sena dos Santos. Deste modo, o(a) menor irá desenvolver 

as atividades propostas em sala de aula, como a resolução de questionários, a produção de 

textos, construção de mapas conceituais, além de ser submetidos a entrevistas em grupo e 

individuais. O(A) menor não terá nenhum gasto e ganho financeiro por participar na pesquisa. 

Em nenhum momento o(a) menor será identificado(a). Os resultados da pesquisa serão 

publicados e ainda assim a sua identidade será preservada. A pesquisa não oferece nenhum 

tipo de risco para o(a) menor. Ressaltando-se o(a) menor é livre para deixar de participar da 

pesquisa a qualquer momento sem nenhum prejuízo ou coação. 

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, o(a) senhor(a), responsável legal pelo(a) 

menor, poderá entrar em contato com: Fabiana Sena dos Santos, pelo telefone (75) 98898-

8069 ou pelo e-mail fabianasena19@gmail.com Poderá também entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa FAINOR, pelo endereço: Faculdade Independente do Nordeste-

FAINOR, Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), FAINOR, Av. São Luiz, n° 31 – Núcleo de Pós-

Graduação, Pesquisa Extensão 2º Andar. Vitória da Conquista – BA, CEP: 45055-080. Telefone: 

(77) 3161-1071 ou e-mail: cep@fainor.com.br.  Ou com o endereço institucional dos 

pesquisadores:  Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Av. José Moreira 

Sobrinho - Jequiezinho, Jequié - BA, 45205-490 CEP: 45206-190. Telefone: (073) 3528-9600. 

 

 

mailto:cep@fainor.com.br
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Caso permita que o(a) menor participe da pesquisa, peço a gentileza de assinar o 

presente termo em duas vias; uma das quais ficará em sua posse. Como este documento 

apresenta-se em duas laudas, há necessidade de rubricar a primeira. Por fim, esclareço que 

os dados obtidos serão analisados e posteriormente deverão ser divulgados em revistas e 

eventos científicos, mas sempre com o compromisso de manter o sigilo de sua identidade 

(ou de quaisquer informações que permitam sua identificação).    

 

____________________, _____ de ______ de 2017 

 

   ____________________________ 

Fabiana Sena dos Santos 

fabianasena19@gmail.com 

 

_____________________________ 

Sergio Luiz Bragatto Boss 

sergioboss@ufrb.edu.br 

Eu, ______________________________________, portador do 

RG_____________________responsável legal pelo(a) menor 

_________________________________________, portador do RG______________________   

consinto na sua participação no projeto citado acima, caso ele(a) deseje, após ter sido 

devidamente esclarecido.  

 

______________________________________________________________________ 

Responsável pelo(a) menor participante da pesquisa 

 
 
  



225 
 

 
  

APÊNDICE C: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(em conformidade com a Res. CNS 466/12)   

 

Prezado (a) aluno, o Senhor (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa intitulada: 

O ensino do conceito de quantidade de movimento no ensino médio e a formação do aluno para a 

cidadania no trânsito: limites e possibilidades para uma aprendizagem significativa, sob a 

responsabilidade dos pesquisadores Prof. Dr. Sérgio Luiz Bragatto Boss e Fabiana Sena dos Santos. O 

objetivo geral desta pesquisa é avaliar os limites e possibilidades de uma sequência didática construída 

para o ensino do conceito de quantidade de movimento, e analisar se a mesma possibilita a formação 

para a cidadania no trânsito. Deste modo, a sua contribuição consistirá em frequentar normalmente as 

aulas de Física e em desenvolver as atividades propostas em sala de aula, como a resolução de 

questionários, a produção de textos, além de participar de entrevistas em grupo e individuais, uma vez 

que a pesquisa será desenvolvida no Colégio Estadual Pedro Calmon pela pesquisadora Fabiana Sena 

dos Santos.  O Sr.(a) terá a liberdade de se recusar a participar da pesquisa ou continuar participando 

em qualquer etapa da pesquisa, sem quaisquer prejuízos. O Sr.(a) não terão qualquer gasto e nem ganho 

financeiro por participar da pesquisa, pois todo o processo será desenvolvido no ambiente escolar no 

horário de aulas de Física pré-determinadas. Sobre o anonimato: todas as informações coletadas, nesta 

pesquisa, não serão vinculadas ao Sr.(a), não havendo exposição de seu nome ou qualquer maneira que 

irá identificá-lo. A respeito do destino dos dados coletados, após analisados, serão submetidos a eventos 

científicos e revistas para divulgar o conhecimento produzido com a pesquisa, sempre mantendo o 

anonimato dos envolvidos.  Os riscos potenciais a que o senhor (a) estará sujeito são mínimos e inerentes 

a uma entrevista (cansaço, desconforto ou constrangimento a alguma eventual pergunta). De nossa 

parte, haverá esforço para minimizá-los ao máximo. Ao seu pedido, poderemos, por exemplo, fazer 

intervalos maiores entre as perguntas, conceder o tempo que desejar para pensar as respostas ou até 

remarcar novas entrevistas. Ressaltando-se que sua participação é voluntária e em qualquer momento 

a (o) Sr. (a) poderá desistir totalmente da entrevista ou, ainda, solicitar que algumas respostas sejam 

excluídas. 

Além disso, a (o) Sr. (a) tem assegurado o direito a compensação ou indenização no caso de 

quaisquer danos eventualmente produzidos pela pesquisa. A respeito dos benefícios identificamos que 

nossa pesquisa: Contribuirá para a construção de recursos didáticos que possibilitem a contextualização 

do ensino de Física; possibilidade de formar cidadãos conscientes que usufrua de forma adequada dos 

seus deveres e direitos; identificará potencialidades e desafios da sequência didática baseado nas ideias 

da aprendizagem significativa de David Ausubel.  Os resultados estarão à sua disposição quando 

finalizados. Seu nome ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão, 

via termo de autorização. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o 
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pesquisador responsável por um período de 5 anos, e após esse tempo serão destruídos. Sempre que 

sentir necessidade, poderá solicitar mais informações sobre a pesquisa através dos contatos: da 

pesquisadora Fabiana Sena dos Santos, pelo telefone (75) 98898-8069 ou pelo e-mail 

fabianasena19@gmail.com Poderá também entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa 

FAINOR, pelo endereço: Faculdade Independente do Nordeste-FAINOR, Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP), FAINOR, Av. São Luiz, n° 31 – Núcleo de Pós-Graduação, Pesquisa Extensão 2º Andar. Vitória 

da Conquista – BA, CEP: 45055-080. Telefone: (77) 3161-1071 ou e-mail: cep@fainor.com.br.  Ou com o 

endereço institucional da pesquisadora:  Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Av. José 

Moreira Sobrinho - Jequiezinho, Jequié - BA, 45205-490 CEP: 45206-190. Telefone: (073) 3528-9600. 

Caso aceite participar da pesquisa, esclarecida neste termo, pedimos que: por gentileza, assine 

(nas duas laudas) o presente termo em duas vias (uma para a (o) Sr.(a)e uma para os pesquisadores).  

Eu, _________________________________abaixo assinado, portador do RG________________________ 

após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar e ter 

esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em participar deste estudo 

como voluntário (a). Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo (a) pesquisador (a) sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem 

que isto leve a qualquer penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento) 

e que se houver necessidade, as despesas para a minha participação serão assumidas ou ressarcidas 

pelos pesquisadores. 

________________________________________ 

Assinatura do Participante 

          ____________________________ 
Fabiana Sena dos Santos 

fabianasena19@gmail.com 

_____________________________ 
Sergio Luiz Bragatto Boss 
sergioboss@ufrb.edu.br 

  

mailto:cep@fainor.com.br
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APÊNDICE D: Questionário de Conhecimentos Prévios 1 

 

QUESTIONÁRIO DE CONHECIMENTOS PRÉVIOS 1 

 

Idade : _____________ 

Sexo: (    ) F     (     )M 

Possui CNH (Carteira de Habilitação Nacional) : (    ) Sim    (     ) Não 

Se possui CNH, qual? A (  )  B (  )  AB (  ) Outra:_________ 

II. Trânsito 

1. Você considera a CNH necessária para conduzir um veículo?  (     ) Sim     (     ) Não. 

Explique. 

_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.  Que tipo de transporte você utiliza para vir até a escola? 

(    ) não utilizo nenhum transporte, venho a pé.        

(    ) transporte escolar (ônibus). 

(    ) motocicleta. 

(    ) Carro  

(    ) Outro_______________________. 

3.  (Somente responda esta questão caso você tenha marcado na questão 2 a opção 

“transporte escolar”). Quando você se locomove de transporte escolar, tem número de 

assentos suficientes para todos os alunos?  (    ) Sim     (    ) Não 

3.1 Você se incomoda com essa situação? (    ) Sim    (    ) Não.  Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Você conhece alguma vítima de acidente de trânsito?  (  ) Parente (  ) Amigo (  ) 

Conhecido (  ) Outros 

Descreva o acidente.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Numere de  1º a  9º , por ordem de preferência, os fatores que você considera maiores 

agravantes  e /ou determinantes de acidentes de trânsito : Sendo o 1º o mais relevante 

e o 9º o menos relevante. 

(   ) Excesso de velocidade .           

(   ) Objetos soltos dentro do carro .  

(   ) O não uso de capacete numa motocicleta/ bicicleta. 

(   ) O não uso de cintos de segurança em um veículo. 
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(   ) Pneus carecas.                 

(   ) Ultrapassagens proibidas.          

(   ) Quantidade de pessoas maior do que a permitida no automóvel.   

(   ) Uso do celular ao volante.  

(   )Ingestão de bebidas alcoólicas ao volante. 

II. Física 

1. Para você o que é massa? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

1.1 Para você o que é velocidade? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. O que tem maior movimento, um caminhão totalmente carregado em repouso ou uma 

prancha de skate desenfreada descendo uma ladeira? Explique. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. Um veículo com certa velocidade percorre certa distância até parar. Nessas condições, 

se o mesmo veículo dobrar a velocidade, ele também dobrará a distância até parar. 

Você concorda com essa afirmação?  (    ) Sim     (     ) Não 

Justifique._______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4. Considere a seguinte situação: Dois carros A e B , partem ao mesmo tempo do repouso 

do topo de uma ladeira.  Considere que os veículos se locomovem em movimento 

retilíneo uniforme e que o carrinho A possui maior número de passageiros e bagagens 

do que o carrinho B. Um observador coloca um cronômetro a fim de contabilizar os 

tempos que os carros levaram para chegar ao fim da ladeira. Nessas condições, qual 

carro chegou primeiro ao fim da ladeira? Explique como chegou a essa conclusão. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5. Caso você estivesse em um veículo e este se encontrasse em alta velocidade e em um 

determinado momento ele se descontrolasse, você preferia bater em uma parede de 

tijolos ou em um monte de palha? Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E: Atividade Acerca dos Conceitos de Massa e Velocidade 

1. As placas abaixo estão sem legenda. Indique a legenda adequada para cada 

placa. Justifique sua escolha. 
 

LEGENDAS:  

 

VELOCIDADE PERMITIDA NA VIA 
 

SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA 
 

 

 

 

2. O que é mais fácil de movimentar? Uma bicicleta ou um caminhão? Por quê? 
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APÊNDICE F: Plano de Pesquisa Design Thinking 

 

Nomes dos Integrantes do Grupo (Líder, coordenador e relator) 

PLANO DE PESQUISA 

Questão ou problema ( Escrever no formato “como podemos”) 

 

   

Objetivo 

 

 

Metodologia de Trabalho 

  

 

Diga o que o grupo já sabe sobre o problema 

 

 

Conteúdos de Física que podem explicar esse problema. Indique como estes conteúdos estão 

relacionados ao problema. 

 

 

Liste possíveis soluções ao seu problema e detalhe. Apresente aspectos positivos e negativos 

para essas soluções. 

 

 

 

Liste os materiais que serão utilizados 

 

 

 

Referências (livros, jornais, sites consultados) 
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Esse problema é frequente na região? Descreva.  

 

 

O que você faria para alertar outros colegas de vocês, que não tiveram acesso a esse 

conhecimento, sobre esse problema? 

 

 

 

Cronograma 
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APÊNDICE G: Questionário de Conhecimentos Prévios 2 
 

Questionário de conhecimentos prévios 2 

1. O que é cidadania? 

 

 

2. Qual o problema do grupo? O que você já sabe sobre esse problema? 

 

 

 

3. O que é trânsito? 

 

 

 

4. Como você se vê dentro do trânsito? 

 

 

 

5. Um motorista sob efeito de álcool consegue reagir imediatamente em situações de 

emergência? Por quê? 

 

 

6. O que você acha que é a distância segura entre veículos? 

 

 

7. Considere a seguinte situação: Você está em um veículo que trafega em velocidade 

constante e de repente o motorista, avistando um obstáculo, freia bruscamente o veículo e seu 

corpo é lançado para frente. Porque isso acontece?  
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APÊNDICE H: Estudos dirigidos conceitos físicos 

 
GRUPO: DISTÂNCIA SEGURA (GD) 

_____________________________________________________________________ 
 

1. O que é velocidade? 
 

2. Defina: 
(a) tempo de reação? 
(b)  distância de reação? 
(c) distância total percorrida? 
(d)  distância segura? 

 
3. Qual a importância de respeitar a distância segura entre veículos? 

 
4. Considere a seguinte situação: Você está dirigindo tranquilamente e quando 

percebe, olhando pelo retrovisor, o veículo de trás está muito próximo ao seu. 
Se você observar atentamente, essa é uma situação “comum” nas ruas e estradas 
de Amargosa, mas pode ocasionar um grave acidente de trânsito. Explique por 
que essa situação pode ocasionar um acidente. 

 
5. As batidas traseiras são as mais comuns. Isso geralmente acontece porque o 

carro que vem atrás não mantém uma distância segura do veículo da frente e, 
portanto, não consegue frenar a tempo de evitar uma colisão. Existe uma regra 
de direção defensiva para determinar a distância segura que devemos manter 
do veículo à nossa frente, denominada "regra dos dois segundos". Explique essa 
regra. 

 
6.  Relacione o problema de física do seu grupo com os conceitos físicos 

trabalhados. 
 
 

GRUPO: EXCESSO DE VELOCIDADE (GV) 
___________________________________________________________________________ 

 
1. O que é velocidade? Qual a unidade no SI para velocidade? ´ 

 

2. (Fuke e Kazuhito, 2010) No painel de cada carro existe um hodômetro, que 

registra a distância percorrida. Se a marcação do mesmo for zerada no início 

de uma viagem, e uma leitura de 60 km for feita meia hora depois, qual terá 

sido sua velocidade média? 

 

3. O que é tempo de reação? O que é distância de frenagem?  
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4. Um veículo com certa velocidade percorre certa distância até parar. Nessas 

condições, se o mesmo veículo dobrar a velocidade, ele também dobrará a 

distância até parar. Você concorda com essa afirmação? Utilize os conceitos 

físicos trabalhados para justificar a sua escolha. 

 

5. Maurício que tem um tempo de reação de 0,2 s, conduz seu veículo com uma 

velocidade de 40 km/h, ao avistar um obstáculo e imediatamente apertar os 

freios. Que distância de reação Maurício percorrerá antes de acionar os freios? 

 

6. O que é massa? Qual a unidade no SI para massa? 

 
 

GRUPO: EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (GE) 
___________________________________________________________________________ 

1. O que é velocidade? 

 

2. O que é distância percorrida? 

 

3. Defina: 

(a) Distância de parada. 

(b) Tempo de reação. 

(c) Distância de reação. 

(d) Distância de frenagem 

 

4. Quais fatores podem interferir no tempo de reação? 

 

5. O tempo de reação do condutor interfere na distância de frenagem? Por quê? 

 

6. Suponha que um condutor embriagado, entre outras, necessita realizar uma 

frenagem de emergência para não colidir em um obstáculo à sua frente. 

Considerando a condição de contorno, este consegue frear o veículo imediatamente? 

Justifique. 

 

7. Qual a importância de não dirigir embriagado?  

 

8. Relacione o problema de trânsito do seu grupo com os conceitos trabalhados. 

 

 
GRUPO: EXCESSO DE PASSAGEIROS (GP) 

___________________________________________________________________________ 
 

1. Considerando as definições de massa e peso, a resposta que Garfield deu a John está 

fisicamente correta? 
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Figura: Fonte: <https://dicasdeciencias.com/2011/03/28/garfield-saca-tudo-de-fisica/>. 

Acesso em: 13 mar. 2018. 

 

 

Qual a unidade no SI para massa? 

 

 

2. O que é velocidade? Qual a unidade no SI para velocidade? 

Velocidade é a razão entre o deslocamento realizado por um móvel e o tempo necessário 

para realiza-lo. 

 

3. O que é quantidade de movimento? Qual a unidade no SI para quantidade de 

movimento? 

 

4. É possível que dois veículos de massas diferentes tenham quantidades de 

movimentos iguais? Por quê? 

 

5. Por que é muito mais difícil parar um caminhão carregado do que um carro que 

esteja se movendo com a mesma velocidade? 

 

6. A quantidade de movimento é definida como o produto da massa por sua 

velocidade. Considere a seguinte situação: Um ônibus escolar com excesso de 

passageiros, com massa de 4400 kg, percorre um trajeto à 80km/h. O mesmo ônibus 

escolar percorre o mesmo trajeto horas depois, com o número correto de passageiros, 

possuindo uma massa de 4000 kg, mas, com velocidade 120km/h. Com base no 

conceito de quantidade de movimento, analise qual situação há maior probabilidade 

de ocorrer um acidente de trânsito. Justifique sua resposta. 

 

7. Que argumentos devemos usar para levar em consideração as seguintes afirmações? 

 

(a) Uma carreta pode ter menor quantidade de movimento que uma bola de tênis. 

(b) Pode ocorrer de dois objetos de mesa massa e mesma velocidade apresentarem 

quantidades de movimento diferentes. 

 

8. Considere um veículo com excesso de passageiros. Caso algo inesperado esteja no 

caminho do condutor, o mesmo conseguirá frear imediatamente, antes de colidir com 

o obstáculo? 
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9. Com base no conceito de quantidade de movimento, por que o excesso de carga em 

um veículo aumenta o risco de acidentes na estrada? 

 

10. Relacione o problema de trânsito do seu grupo ao conceito de quantidade de 

movimento. 

 
 

GRUPO: FAIXA DE PEDESTRE (GF) 
__________________________________________________________________________ 

 
1. O que é distância percorrida? Qual a unidade no SI para distância percorrida? 

 

2. O que é velocidade? Qual a unidade no SI para velocidade? 

 

3. O que é tempo de reação? 

 

4.  O que é distância de frenagem?  

 

5. Um veículo com certa velocidade percorre certa distância até parar. Nessas condições, 

se o mesmo veículo dobrar a velocidade, ele também dobrará a distância até parar. 

Você concorda com essa afirmação? Utilize os conceitos físicos trabalhados para 

justificar a sua escolha. 

 

6. Maurício que tem um tempo de reação de 0,2 s, conduz seu veículo com uma 

velocidade de 40 km/h, ao avistar um pedestre na faixa e imediatamente apertar os 

freios. Que distância de reação Maurício percorrerá antes de acionar os freios?  

 

7. Caso Maurício tivesse com excesso de velocidade, este conseguiria frear sem 

atropelar o pedestre? Justifique. 

 

8. Ao respeitar a faixa de pedestre estamos maximizando os cuidados ao atravessar 

uma via, tendo em vista que atravessar uma via fora da faixa exige do pedestre muito 

mais atenção. A física está presente em várias situações, uma delas é a do pedestre 

atravessando a faixa, uma vez que nessa situação, embora não saibamos, realizamos o 

cálculo informal da velocidade. Suponha que o pedestre quer atravessar uma via de 

10 m. Sabendo que o tempo de duração que sinal vermelho fica aceso na sinaleira é de 

60 s, qual a velocidade que o pedestre tem que imprimir para atravessar a faixa sem 

ser atropelado? 

 

9. Suponha que um condutor embriagado, entre outras, necessita realizar uma 

frenagem de emergência para não colidir com um pedestre na faixa. Considerando a 

condição de contorno, este não consegue frear o veículo imediatamente. Utilize 

conceitos físicos para justificar por que o veículo não consegue parar imediatamente. 

 

10. Relacione o problema do trânsito do seu grupo com os conceitos trabalhados. 
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GRUPO: USO DO CINTO DE SEGURANÇA (GC) 

__________________________________________________________________________ 
1. O que é movimento retilíneo uniforme? 

 

2. Enuncie a primeira lei de Newton com suas palavras? 

 

3. Com base na 1ª lei de newton, explique a necessidade de utilizarmos o cinto de 

segurança? 

 

4.  (Hewitt, 2011) Por que que quando um veículo realiza uma curva, os passageiros se 

sentem “atirados para fora dela”? 

 

5. Considere a situação, em que uma pessoa está em pé, dentro de um ônibus parado. 

Em um dado instante, o ônibus sai do seu estado de repouso e a pessoa se sente 

“atirada” para o lado contrário ao sentido de movimento. Explique por que isso 

acontece? 

 

6. (Fuke e Kazuhito, 2010) Um passageiro imprudente está sentado no banco de trás de 

um automóvel em movimento uniforme, sem o cinto de segurança. No momento em 

que o passageiro se choca contra a porta esquerda. Explique o fato baseando-se em 

leis físicas. 

 

7. (Fuke e Kazuhito, 2010) Que princípio da Física esclarece o motivo pelo qual ocorre o 

seguinte fato?  

A cabeça de motorista é forçada para trás quando o seu carro sofre uma colisão traseira, 

originando o “efeito chicote” - em que a cabeça é forçada para trás e, logo a seguir, volta 

rapidamente para frente. Justifique sua resposta. 

 

8. Baseando-se nas leis físicas, explique o seguinte quadrinho: 

 

Figura 13: Quadrinho Garfield. 

Fonte: <www.ebah.com.br/content/ABAAAAolsAA/fisica-mecanica-2>. 

Acesso em: 13 mar. 2018. 
 
 

9. Por que é tão perigoso saltar de um veículo em movimento? 

10. Relacione o problema de trânsito do seu grupo ao princípio da inércia. 
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APÊNDICE I: Atividade acerca dos conceitos de impulso, quantidade de movimento, 

Velocidade e Lei da Inércia 

 
 

1. Considerando os conceitos de velocidade e quantidade de movimento. 

 

 

Figura 1. Embriaguez ao volante. Fonte: <http://eugenio-
pozzo.blogspot.com.br/2012/09/charges-para-trabalhar-educacao-no.html>.  

Acesso em: 13 mar. 2018. 

 

(a) Por que o excesso de velocidade interfere na distância de frenagem de um veículo? 

(b) O tempo de reação de um condutor embriagado é maior, se comparado a um 

condutor sem ingestão de bebida alcoólica. Dessa forma, por que a embriaguez ao 

volante pode ocasionar um acidente de trânsito? 

 

2. A tirinha abaixo intensifica a importância do uso do cinto de segurança. Utilize a 

1ª Lei de Newton: Lei da Inércia para explicar por que ao fazer uma freada brusca 

Cebolinha é arremessado para fora do carro? 

 

 

Figura 14. Uso do cinto de segurança.  
Fonte: <ttps://twitter.com/_ecovias/status/877247703306129409>. 

Acesso em: 13 mar. 2018. 
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3. Uma cena muito comum nas rodovias é o excesso de carga nos caminhões. 

Considere um caminhão com excesso de carga, quando o motorista avista um 

obstáculo à sua frente.  É provável que o caminhão com excesso de carga consiga 

parar antes de bater no obstáculo? Utilize o conceito de físico de quantidade de 

movimento para explicar essa situação. 

 

4. O uso de capacete aumenta o intervalo de tempo do choque da cabeça do 

motociclista com determinado corpo. Considerando os conceitos físicos acerca do 

impulso e quantidade de movimento, explique por que o capacete é um dispositivo 

de segurança eficiente na proteção do motociclista? 
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APÊNDICE J: Roteiro Ideação 
 
 

Problema de trânsito do grupo: 
 

Integrantes do grupo:  
 
 

 

1. “Como podemos...”  

Formule o seu problema no formato “como podemos”, direcionando a ideia para o que você 

faria para alertar outros colegas, que não tiveram acesso a esse conhecimento, sobre esse 

problema? Você tem que convencer seu colega de que isso é um problema e convencê-lo a se 

comprometer de não cometer o erro! 

Ex: Como podemos alertar a comunidade escolar do Colégio Estadual Pedro Calmon acerca dos perigos 

da ultrapassagem proibida? 

 
 
 
 

2. Brainstorming (tempestade de Ideias) 

Monte um roteiro de ideias que possibilite a solução para o problema (ideias até mais absurdas 

e inusitadas). Relacione tais ideias com os conceitos físicos trabalhados durante as aulas. 

(mínimo 5 ideias).  

 
 
 
 
 

Liste os recursos a serem utilizados para cada solução proposta do problema em questão (Ex. 

Papel, tesoura, cola, cartolina, canetinhas, isopor, massinha de modelar, tinta, pincel, etc.) 

 
 
 
 
 

3. Escolha as melhores ideias  

Escolha as melhores ideias criadas na etapa anterior (Até duas ideias que podem ser 

prototipadas). As ideias escolhidas devem responder as seguintes perguntas: 

O grupo em totalidade deseja desenvolver esta ideia? 

A ideia possibilitará algum impacto positivo na vida das pessoas? De que forma? 
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É possível, com os recursos listados, realizar um protótipo dessa ideia? 

Como a cidadania está presente na implementação dessa ideia? 

Como a Física pode auxiliar na implementação dessa ideia?  
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APÊNDICE L: Estudo dirigido Cidadania, Dados Estatísticos 

 
Estudo dirigido 2 (Cidadania, Valores, Dados Estatísticos e Legislação) 

 
1.  (CESPE, 2003) Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante 

a lei: é, em resumo, ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade, votar, ser 
votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e políticos não asseguram a democracia sem os 
direitos sociais, aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva: o 
direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, a uma velhice tranquila. Exercer a 
cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais. 
Jaime Pinsky. História da cidadania. (Org. Contexto 2003). 
 
De acordo com o texto para que haja plenitude da cidadania, é indispensável: 
(   ) O respeito ao direito de voltar e ser votado. 
(   ) O respeito aos direitos civis, políticos e sociais. 
(   ) Ter direitos civis e políticos 
(   ) Ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. 
 
2.Leia o texto abaixo atentamente: 
 

Trânsito em Salvador reflete falta de cidadania 
Desobediência à legislação virou rotina nas ruas e avenidas da cidade  

 
Em bate-papo com um taxista, que me conduzia da Rua Minas Gerais, na Pituba, à 

Avenida Juracy Magalhães Júnior, no Rio Vermelho, em Salvador, externei o desejo de voltar 
a uma autoescola para testar a coragem de novamente dirigir na cidade.  

O profissional, com 12 anos dedicados à atividade e outros tantos habilitados para 
conduzir veículo, desaconselhou. Ele admitiu que, apesar da experiência, vive assustado 
diante dos riscos que o tráfego da capital baiana apresenta atualmente. 

Para ele, além do sistema viário não suportar o número de carros em circulação, falta 
cidadania no trânsito. As normas são desrespeitadas. A todo instante, 'barbeiros' ou 
imprudentes surpreendem quem dirige como manda a legislação.  

São motoristas avançando o sinal vermelho sem atentar para a vez do pedestre 
atravessar a via. Muitos ultrapassam pela direita, circulam em ziguezague enquanto outros 
com o velocímetro registrando menos de 60 quilômetros ocupam faixa do meio ou da 
esquerda. 

A situação se complica também nas calçadas. Com a redução das taxas de juros e 
números de prestações a perder de vista, muita gente comprou carro, mas não tem onde 
deixar. Aí o veículo fica nos passeios e quem está a pé é forçado a se aventurar na rua com o 
risco de ser atropelado.  

Outros problemas são desobediência ao sinal de estacionamento proibido e 
mercadorias descarregadas de caminhões em qualquer horário. Em Salvador, se tornaram 
comuns filas de carros parados de um lado e outro das vias, numa total afronta à legislação. 
Para piorar, caminhões ocupam parte das pistas de manhã e à tarde, o que demonstra mais 
um exemplo da falta de cidadania no trânsito da capital baiana.” (Fonte: Trânsito em Salvador 
representa mais um exemplo da falta de cidadania no trânsito. Disponível em: 
http://bahiaquiali.blogspot.com.br/2012/09/transito-em-salvador-reflete-falta-de.html) 
 
O texto acima reflete a situação atual do trânsito na cidade de Salvador. Diante disso, por que 
o trânsito de Salvador representa mais um exemplo da falta de cidadania no trânsito? 
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3. Diante das discussões realizadas em sala, acerca dos pilares para a formação da cidadania, 
responda: 
-De que forma a escola pode contribuir para a formação do cidadão? 
-O que o cidadão pode fazer quando os seus direitos são negados? 
-Como a Física pode auxiliar na sua formação enquanto cidadão?  
 
3. O que é trânsito? 
 
4. Liste atitudes que além de infração representam falta de cidadania no trânsito. 
 
5. Construa um cartaz informativo, apresentando: 
- Número de acidentes de trânsito relativo ao seu problema ( Brasil, Região Nordeste, Bahia) 
- O artigo do Código Brasileiro de Trânsito que ampara o problema de trânsito do seu grupo 
(número do artigo; o que ele diz?; existe penalidade?) 
Apresente o cartaz para a turma. 
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APÊNDICE M: Plano de Aprendizagem 
 
1. Qual o problema inicial do seu grupo sobre o trânsito? 

 

 

2. Quais as principais soluções projetadas pelo seu grupo para a resolução do problema? 

 

3. Quais as soluções prototipadas para o problema pelo seu grupo? 

 

4. Na sua opinião, qual a melhor solução prototipada? Por quê? 

 

5. O que você conseguiu aprender sobre o problema do seu grupo após o projeto? 

 

6. O que você conseguiu aprender sobre os problemas dos outros grupos da sua turma após 
o projeto? 

 

7. Na sua opinião, como a Física te auxiliou a entender o problema do seu grupo? 

 

8. Na sua opinião, como A Física pode auxiliar na redução dos acidentes de trânsito? 

 

9. Utilize o quadro abaixo caso tenha algum comentário que queira fazer sobre as suas 
aprendizagens durante o projeto. 
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APÊNDICE N: Pastas Entregues aos Alunos 
 

 
Figura 15. Pastas entregues aos alunos. 

 
 
 
 
 
  



246 
 

 
  

APÊNDICE O: Questões Utilizadas no Grupo Focal da Aula 14. 
 

1. O que você achou das aulas? 

2. Qual a opinião de vocês sobre o assunto tratado?  

3. Quais os aspectos positivos e negativos das aulas? 

4. Quais sugestões você daria? Você mudaria alguma coisa na intervenção? 

5. Sobre o desempenho dos docentes, como você avalia? 

6. Como você avalia o trabalho em grupo? 

7. Após o projeto, você notou alguma evolução sua? 

8. O que é trânsito? Como você se vê dentro do trânsito? 

9. Qual a importância de trabalhar com atividades relacionadas ao trânsito? 

10. O que é cidadania? Como você vê a questão da cidadania no trânsito? 

11. Após o projeto, quais valores você acredita ser necessário para a convivência no 

trânsito? 

12. Como a Física pode auxiliar na redução de acidentes no trânsito? 

13. O que é velocidade? Qual a relação do conceito de velocidade com os problemas 

da distância segura, faixa de pedestre, embriaguez e excesso de velocidade? 

14. O que é Lei da Inércia? Qual a relação da Lei da Inércia com o problema do uso 

do cinto de segurança? 

15. O que é quantidade de movimento? Qual relação deste conceito, com os 

problemas do excesso de velocidade e excesso de passageiros? 


