
APRENDENDO FÍSICA I ATRAVÉS DE PROJETOS

INTRODUÇÃO

A presença  da  ciência  na  nossa  vida  diária  é  inquestionável  e  em  tudo  que  nos  rodeia 

encontramos  evidências  do  desenvolvimento  científico:  Telecomunicações,  formas  alternativas  de 

consumo  de  energia,  entretenimento,  diagnósticos  médicos,  indústria  automobilística,  entre  tantas 

outras.  Dentre  essas  evidências  mencionadas  destaca-se  a  importância  da  Física  para  que  elas  se 

tornassem realidade.  Basta  lembrar  algumas  das  principais  conquistas  humanas  do  último  século: 

controle da energia nuclear, ida do homem à Lua, invenção da internet, máquinas em Marte, etc.

Apesar dessa conexão tão forte, existe um descompasso entre essa importância da Física e o seu 

ensino, que continua sendo considerado pela maioria dos jovens como algo entendiante e distante da 

realidade que os cerca. Além disso, pouca ou nenhuma conexão com as outras áreas do conhecimento é 

feita durante o desenvolvimento desses conteúdos. A Física é apresentada de uma forma desconectada, 

compartimentalizada, dividida em pacotes de conteúdos, distribuídos em diferentes disciplinas. 

Essa  abordagem  tem  se  mostrado  ineficaz,  pois  os  resultados  apresentados  são 

desencorajadores. Ao se privilegiar um alto nível de abstração com ênfase em fórmulas e situações 

artificiais, ao invés do desenvolvimento gradual do pensamento abstrato, força-se o estudante a decorar 

fórmulas e procedimentos, sem conseguir extrapolar o aprendido para as suas áreas de atuação futura 

ou mesmo para a realidade que o cerca. 

Atualmente, os documentos oficiais do governo que norteiam a educação no país, LDB, PCN's e 

DCNEM, por exemplo, apontam para a necessidade de uma reformulação curricular. Em todos esses 

documentos aparece claramente a necessidade de contextualização dos conteúdos, com forte apelo a 

interdisciplinaridade em todo o processo formativo. 

A proposta de se trabalhar conteúdos através do desenvolvimento de projetos vem ao encontro 

desses objetivos explicitados na legislação, na medida em que permite uma conexão com diversas áreas 

do conhecimento, além de um maior aprofundamento, por parte dos estudantes, nos temas que forem de 

maior interesse para eles. Eles são colocados no papel de agentes da sua própria formação.

Tendo isso em mente, apresentamos uma proposta para trabalhar o conteúdo tradicionalmente 

abordado na disciplina de Física I, isto é, a Mecânica Newtoniana, utilizando a pedagogia por projetos.



OBJETIVO GERAL

Desenvolver o conteúdo da disciplina de Física I através da metodologia de projetos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Desenvolver habilidades do licenciando bolsista, fornecendo meios para o desenvolvimento da 

sua formação futura, com a utilização de metodologias de ensino diferenciadas;

• Avaliar o impacto do uso da metodologia de projetos para o desenvolvimento da disciplina de 

Física I do curso de Licenciatura em Física;

• Desenvolver e testar material didático inovador para a disciplina de Física I;

• Abordar o conteúdo de Física I através de uma perspectiva interdisciplinar, conectando-a com 

diversas áreas do conhecimento;

METODOLOGIA

Será  montada  uma turma  de  trabalho  composta  por  20  estudantes  que  estejam cursando  a 

disciplina de Física I, do curso de Licenciatura em Física, através de edital aberto para esse fim. Os  

alunos  interessados  deverão  preencher  uma ficha  de  inscrição,  que  conterá,  além das  informações 

usuais, um pequeno questionário sobre seus interesses e perspectivas relacionadas com a disciplina que 

estão cursando. Em caso de um número maior de inscritos, a seleção se dará através de uma entrevista e 

análise de resultados obtidos nas disciplinas já cursadas pelo estudantes e nos resultados alcançados na 

própria  disciplina  de  Física  I  que,  provavelmente,  já  terá  realizado  a  primeira  prova,  quando  da 

realização da primeira etapa do projeto.

Essa turma trabalhará diretamente com dois bolsistas, responsáveis pelo desenvolvimento do 

trabalho e sob a supervisão de um orientador. Cada bolsista ficará responsável por dois grupos de 5  

estudantes cada, que desenvolverão o trabalho proposto, isto é, cada bolsista será responsável por 10 

estudantes. 

Para iniciar o trabalho, será realizada uma atividade exploratória em que se identificarão os 

interesses  da  turma  e  as  possíveis  afinidades  para  constituição  dos  grupos,  tendo  como  base  os 

questionários preenchidos no momento da inscrição. Além disso, nessa atividade serão discutidos os 



objetivos do trabalho e estabelecidas as regras a serem seguidas durante o período das atividades que, 

para essa turma inicial, compreenderá os meses de julho e agosto, com encerramento previsto para a 

primeira semana de setembro, coincidindo  com o final do semestre letivo. Nessa atividade exploratória 

deverão ser  apresentados  os  possíveis  temas  de trabalho,  bem como discutidos  com os  estudantes 

possíveis alterações nos mesmos. Algumas possibilidades de temas com algumas questões potenciais 

são: 1) Leis de Newton: revolução científica e importância para a vida moderna; movimento planetário. 

2) Energia: conservação; produção; matriz energética; consumo; importância. 3) A Física e os esportes: 

força; impulso; inércia; equilíbrio; atrito; energia. 4) Equilíbrio e edificações: torque; tração; pressão; 

empuxo; ressonância. 

Como no momento previsto para início das atividades a disciplina  de Física I já estará com 

mais de um mês de aula transcorrido, o planejamento deverá levar essa informação em consideração, 

através de discussões com o professor responsável pela disciplina, que deverá participar da elaboração 

deste planejamento, em conjunto com os bolsistas e com o orientador.

Após essa primeira etapa, os grupos iniciarão o trabalho nos temas e questões escolhidos, que 

deverão fazer parte do conteúdo a ser visto ao longo da disciplina. 

Os bolsistas trabalharão com cada grupo por um período de 4 horas semanais e utilizarão 4 

horas  semanais  para  planejamento  e  estudo,  com  desenvolvimento  de  material  didático  para  a 

continuidade das atividades,  totalizando 12 horas  de atividades  semanais.  Ao longo do período de 

estudo o orientador deverá se encarregar de sanar as eventuais dúvidas dos bolsistas e replanejar as 

ações, caso necessário. 

Os  bolsistas  trabalharão  com um Caderno  de  Campo  onde  deverão  ser  relatadas  todas  as 

atividades,  reuniões,  observações  entre  outras  coisas  que  se  fizerem importantes.  Esse  caderno  de 

campo  servirá  de  base  para  a  elaboração  dos  relatórios  parcial  e  final,  bem  como  subsidiará  as 

discussões entre bolsistas e orientador. 

Ao final de cada mês de atividades, será realizada uma atividade comum a todos os 4 grupos, 

onde  cada  um  deles  apresentará  para  os  demais  o  trabalho  desenvolvido  no  período,  através  de 

seminários. Nessa atividade o orientador se encarregará de convidar professores para participarem e 

avaliarem,  juntamente  com  os  estudantes,  o  material  desenvolvido.  Os  bolsistas  orientarão  os 

estudantes para a elaboração das apresentações.

Durante o período de recesso, entre o primeiro e o segundo semestre de 2013, será feita uma 

avaliação  dos  resultados  alcançados,  e  um replanejamento  para  que  o  trabalho  seja  desenvolvido 

novamente no segundo semestre, com um novo grupo. 

Ao  longo  do  trabalho  serão  avaliados  os  impactos  do  projeto  no  desempenho  dos  alunos 



participantes na disciplina de Física I, junto com o professor da disciplina. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O processo de ensino centrado em projetos se caracteriza por uma proposta participativa, que 

permite aos estudantes e professores uma participação efetiva na construção do conhecimento.  Essa 

proposta é construída numa perspectiva construtivista sociointeracionista, que visa o conhecimento não 

como uma descrição do mundo, mas como uma representação que os sujeitos fazem do mundo em 

função das diferentes formas de interação com ele. O conhecimento é entendido como resultado dessas 

interações, que podem ocorrer em diferentes contextos sociais.

A abordagem sociointeracionista concebe a aprendizagem como um fenômeno que se realiza na 

interação com o outro, por meio de um processo de troca entre parceiros desse processo. Segundo 

Vigotsky (1998), a aprendizagem deflagra vários processos internos de desenvolvimento mental, que 

tomam corpo somente quando o sujeito interage com objetos e com os sujeitos de cooperação e que, 

após internalizados, tornam-se parte das aquisições do desenvolvimento.

Segundo  Valente  (1999)  o  construcionismo,  por  outro  lado,  “significa  a  construção  de 

conhecimento baseada na realização concreta de uma ação que produz um produto palpável (um artigo, 

um projeto, um objeto) de interesse pessoal de quem produz.” 

De acordo com os  Parâmetros  Curriculares  Nacionais  (BRASIL, 2002),  o conhecimento da 

Física é uma das muitas faces da cultura científica. É um conhecimento que permite elaborar modelos 

de evolução da sociedade, tanto para avaliar o passado como para prever o futuro, de forma crítica e 

socialmente referenciada.

As proposições do sociointeracionismo podem ser consideradas absolutamente compatíveis com 

as exigências das novas formas de relação com o conhecimento, em função do caráter relacional dessa 

proposta. O conhecimento deixa de ser consumido, assimilado passivamente e passa a ser produto de 

processos de elaboração e construção coletiva. O indivíduo é sujeito do proceso de aprendizagem, que 

não pode ser fragmentado, mas sim compreendido em sua totalidade, como integrante de um contexto 

sócio-histórico (OLIVEIRA, 2004).

Na pedagogia por projetos o aluno aprende no processo de produzir, pesquisar e criar relações 

para alcançar as soluções dos problemas propostos. Esse processo propicia descobertas e a construção 

do conhecimento. O professor deixa de ser o foco do processo de ensino-aprendizagem, passando a 

atuar como mediador das relações que se estabelecem no grupo, que passam a ter papel central para o 

desenvolvimento do processo. Ele passa a atuar como mediador pedagógico e tem que estar atento às 



dinâmicas  sociais  dentro  do  contexto  em  que  se  desenvolve  o  projeto  para  poder  identificar  as 

possibilidades de interação entre os alunos. 

Essa  pedagogia  requer  mudanças  na  concepção  de  ensino  e  aprendizagem do  professor.  É 

importante que esse professor entenda que trabalhar com projetos “não deve ser visto como uma opção 

puramente metodológica, mas como uma maneira de repensar a função da escola” (HERNÁNDEZ, 

1988). Para o aluno, ela pode constituir um novo modo de aprender, articulando diversas áreas do 

conhecimento  e  diversas  mídias  disponíveis,  aprendendo  a  buscar  o  conhecimento  e  não  apenas 

recebendo, como tradicionalmente se dá. O estudante passa a ser protagonista da sua formação.

O ensino de Física pela pedagogia por projetos contribui na formação de uma cultura científica 

e  tecnológica  dos  estudantes,  revelando  também  uma  dimensão  filosófica  que  potencializa  as 

competências e habilidades que devem ser desenvolvidas ao longo do processo de formação, na medida 

em que prioriza o trabalho coletivo, evidenciando a ciência como processo em construção, não algo 

definido e acabado. Os problemas a serem resolvidos passam a ter  significado, na medida em que 

dependem da busca por soluções contextualizadas.  Deixam de ser apenas exercícios que requerem 

memorização de fórmulas e procedimentos, usuais na maioria dos cursos de Física. 

Tendo em vista as novas diretrizes apontadas nos documentos oficiais – LDB, DCNEM, PCN's, 

que apontam na direção de um ensino con foco mais nas relações, do que apenas nos conteúdos, os 

licenciandos em Física devem aprender a trabalhar dentro dessa perspectiva, e o trabalho com projetos 

para os conteúdos da disciplina de Física I pode servir como laboratório para que essas concepções 

sejam construídas.

RECURSOS

Para desenvolver a proposta serão necessários dois bolsistas para atuarem como instrutores dos 

grupos e que deverão ter cursado a disciplina de Física I e obtido rendimento superior a 70%. 

Os demais recursos necessários tais como papel, impressão de material didático, data-show para 

auxíliar nas atividades, recursos computacionais para realização de atividades de pesquisa e atividades 

experimentais computacionais, laboratórios para realização de atividades experimentais, salas para a 

realização das atividades, entre outros, estão disponíveis no grupo de Física e no Departamento de 

Ciências Exatas.



PRODUTOS E RESULTADOS ESPERADOS

Com o desenvolvimento do projeto espera-se que, em primeiro lugar, os resultados da disciplina 

de  Física  I  no  curso  de  Licenciatura  em Física  reflitam o  trabalho,  com melhora  nos  índices  de 

aprovação  e  evasão.  Em um segundo  momento,  esperamos  produzir  material  didático  cobrindo  o 

conteúdo  da  disciplina,  com  o  uso  da  metodologia  de  projetos,  com  as  devidas  avaliações  e 

planejamento de utilização. Serão buscados recursos para a publicação desses materiais.

Além disso, espera-se produzir artigos divulgando o trabalho e que possam ser apresentados em 

eventos da área ao longo do período de execução das atividades.

CRONOGRAMA

2013 2014

julho agos set out nov dez jan fev marc abr maio jun

Seleção  de  materiais  e  estudos 
iniciais;  abertura  do  caderno  de 
campo

X

Planejamento  do  processo  de 
seleção

X X X

Inscrição, seleção e organização dos 
grupos

X X X

Análise  dos  questionários  e 
definição  dos  problemas  a  serem 
tratados

X X X

Reuniões  dos  grupos  sob  a 
supervisão dos bolsistas; preparação 
de materiais; estudos teóricos

X X X X X X X X X

Preparação  dos  relatórios  de 
atividades dos grupos; correção dos 
relatórios de atividades dos grupos

X X X

Preparação do relatório parcial  dos 
bolsistas

X X X

Seminários de discussão X X X

Finalização  das  atividades; 
elaboração dos relatórios dos grupos

X X X X X

Seminário de avaliação do trabalho X X X

Reuniões de planejamento; correção 
final  dos  trabalhos.  Escolha  e 
preparação de novos materiais.

X X X X



Preparação  do  relatório  final  dos 
bolsistas

X X

O detalhamento do cronograma se encontra no Anexo, Plano de Trabalho dos Bolsistas.
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ANEXO

APRENDENDO FÍSICA I ATRAVÉS DE PROJETOS

PLANOS DE TRABALHO DOS BOLSISTAS

Julho 

• 1a. e 2a. semanas – seleção de material para realização das primeiras leituras sobre o tema com 

discussão  em  um  grupo  de  estudo  formado  pelos  bolsistas  e  orientador;  planejamento  e 

preparação dos materiais para o processo de seleção dos alunos da disciplina de Física I da 

Licenciatura em Física; divulgação do projeto na turma de Física I; preparação dos primeiros 

materiais para o início do trabalho.

• 3a.  semana  –  inscrição  e  seleção  dos  estudantes  da  disciplina  de  Física  I  interessados  em 

participar do trabalho. Análise dos questionários dos inscritos para levantamento de interesses, 

que nortearão o processo de escolha dos problemas a serem abordados. 

• 4a.  semana  –  início  do  desenvolvimento  das  atividades  nos  grupos.  Orientação  para  a 

preparação  dos  projetos  de  cada  grupo.  Em  paralelo,  os  bolsistas  elaborarão  os  materiais 

necessários para dar suporte aos trabalhos dos grupos. Serão realizados encontros semanais de 

2h entre os bolsistas e o orientador.

Agosto

• 1a., 2a. e 3a. semanas – continuação das atividades. Início da preparação do relatório parcial 

pelos bolsistas e do relatório de atividades dos grupos. 

• 4a. semana – apresentação para a turma dos trabalhos desenvolvidos pelos grupos nas quatro 

semanas anteriores em um semimário, com discussão e participação de todos os estudantes, dos 

bolsistas e do orientador. Entrega da primeira versão dos relatórios de atividades dos grupos 

para revisão pelos bolsistas.

Setembro

• 1a. semana – finalização das atividades com os grupos. Início da preparação do processo de 

avaliação de resultados.

• 2a. semana - seminário de avaliação de resultados com a participação de professores externos 

ao  projeto  como  avaliadores.  Finalização  do  relatório  parcial  dos  bolsistas.  Entrega  dos 

relatórios finais de atividades dos grupos.

• 3a.  e  4a.  semanas  –  avaliação  do  trabalho,  com replanejamento  das  atividades  para  o  2o. 



Semestre de 2013. Finalização dos materiais desenvolvido. Correção dos relatórios finais de 

atividades  dos  grupos.  Elaboração  dos  novos  materiais  e  realização  de  estudos  de 

aprofundamento. Elaboração de metodologia adequada para avaliar os impactos do projeto na 

disciplina de Física I.

Outubro

• 1a. semana – Divulgação do projeto na turma de Física I do curso de Licenciatura em Física. 

Inscrição  e  seleção  dos  estudantes  da  disciplina  de  Física  I  interessados  em participar  do 

trabalho.  Prosseguimento  dos  estudos  pelos  bolsistas  através  de  leituras  de  artigos  sobre  a 

metodologia e estudos específicos de conteúdos da disciplina de Física I para reelaboração das 

propostas para serem apresentadas aos estudantes.

• 2a.  semana -   Análise  dos  questionários  dos  inscritos  para levantamento  de interesses,  que 

nortearão o processo de escolha dos problemas a serem abordados. Organização dos grupos e 

apresentação e discussão da metodologia de trabalho, com definição dos horários das atividades 

e dos temas a serem trabalhados por cada um.

• 3a.  e 4a.  semanas – início do desenvolvimento das  atividades nos  grupos.  Em paralelo,  os 

bolsistas reelaborarão os materiais, caso seja necessário, para os trabalhos dos grupos. Serão 

realizados encontros semanais de 2h entre os bolsistas e o orientador.

Novembro

• 1a. semana – apresentação para a turma dos trabalhos desenvolvidos pelos grupos nas duas 

semanas anteriores com discussão e participação de todos os estudantes,  dos bolsistas e  do 

orientador.

• 2a. e 3a. semanas – continuação das atividades. Início da preparação do relatório parcial pelos 

bolsistas e do relatório de atividades dos alunos.

• 4a. semana – finalização das atividades com os grupos. Início da preparação do processo de 

avaliação de resultados.

Dezembro

• 1a. semana – seminário de avaliação de resultados com a participação de professores externos 

ao projeto como avaliadores. Finalização do relatório parcial. Avaliação dos impactos do projeto 

na disciplina de Física I em conjunto com o professor responsável e com o orientador.

• 2a. semana – avaliação do trabalho, com discussões para preparação do relatório final e de um 

artigo científico. Correção do relatório de atividades dos grupos.



Para o ano de 2014, as atividades serão retomadas no primeiro mês de aulas, já em uma forma 

mais aprimorada,  seguindo o planejamento já  utilizado nos  dois semestres anteriores  e  fazendo as 

adaptações que ainda forem necessárias. Nessa etapa final, será realizada uma avaliação dos impactos 

do trabalho nos resultados da disciplina de Física I, através dos registros feitos ao longo das atividades. 


