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RESUMO

SPEED CALCULATIONS FOR TRAFFIC ACCIDENTS: UM SOFTWARE PARA
O ENSINO DA DINÂMICA DOS ACIDENTES DE TRÂNSITO EM UMA

ABORDAGEM BEHAVIORISTA

Walldiney Pedra Gurgel

Orientador:
Prof. Dr. Rodrigo do Monte Gester

Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em
Ensino de Física da UNIFESSPA, no Curso de Mestrado Nacional 
Profissional de Ensino de Física (MNPEF), como parte dos requisitos 
necessários à obtenção do título de Mestre em Ensino de Física

Neste  trabalho desenvolvemos e  apresentamos o  software  SCTA 1.0
(Speed  Calculations  for  Traffic  Accidents),  construído  em linguagem Delphi
Pascal.  Este aplicativo foi idealizado com o intuito de inserir o tema gerador
Acidentes de Trânsito aos alunos do ensino médio, utilizando para tal conceitos
importantes  de  mecânica  clássica,  como leis  de  Newton  e  conservação da
energia mecânica. O aplicativo trata-se de um software de modelagem, onde o
aluno  pode  calcular  a  velocidade  de  veículos  envolvidos  em  acidentes  de
trânsito  em  seis  situações  diferentes.  O  próprio  aplicativo é  o  produto
educacional  desenvolvido  pelo  autor.  Como  uma  proposta  de  utilização  do
software em sala de aula foi  idealizado a sua utilização em uma avaliação
diagnóstica, fundamentada na teoria behaviorista de Skinner.        

Palavras-chave: Ensino de Física, Acidentes de trânsito, Mecânica Clássica.
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ABSTRACT

SPEED CALCULATIONS FOR TRAFFIC ACCIDENTS: A SOFTWARE FOR
TEACHING OF THE DYNAMICS OF TRAFFIC ACCIDENTS IN A

BEHAVIORIST APPROCH

Walldiney Pedra Gurgel

Supervisor:
Prof. Dr. Rodrigo do Monte Gester

Abstract of Master’s Degree thesis submitted to Programa de Pós-Graduação
em Ensino de Física no Curso de Mestrado Profissional de Ensino de Física
(MNPEF), in partial fulfillment of the requirements for the Master’s Degree in
Physics Education. 

In this work we develop and we present the software SCTA 1.0 (Speed
Calculations for Traffic Accidents), built in Delphi Pascal. This application was
designed to insert the topic Traffic Accidents as generator theme for high school
students, using such important concepts of classical mechanics as Newton's
laws and conservation of mechanical energy. The application it is a modeling
software,  where the student  can calculate the speed of  vehicles involved in
traffic  accidents  in  eight  different  situations.  The  application  itself  is  the
educational product developed by the author. A proposal to use the software in
the  classroom is  designed to  be  used in  a  diagnostic  evaluation,  based on
behaviorist theory Skinner.

Keywords: Physics education, Traffic Accidents, Classical Mechanics.
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Capítulo 1

INTRODUÇÃO

Os fenômenos de interesse da pesquisa em ensino procuram responder questões relacionadas

ao ensino, aprendizagem, avaliação, currículo e contexto [1]. Neste trabalho, o foco da pesquisa

desenvolvida  relaciona-se  a  contexto,  currículo  e  avaliação.  O que acontece  na  sala  de  aula  é

influenciado pelo que acontece em outros níveis de organização social e cultural. Tudo isso indica

que o ensino se dá em certo contexto que a pesquisa em ensino não pode ignorar e que, a rigor, é

parte  inseparável  do fenômeno de interesse da pesquisa.  No que diz  respeito  ao currículo,  sua

preocupação é o que ensinar, isto é, aquilo que se espera que seja aprendido e que será objeto do

terceiro item de interesse em pesquisa educacional que foi focado nesse trabalho, a  avaliação da

aprendizagem.  Essa  contextualização  do  assunto  a  ser  trabalhado  pelo  docente  deve  ser  uma

realidade de ambos, professor e aluno. A importância dessa contextualização é bastante enfatizada

pelo educador Paulo Freire, para Freire o conteúdo programático deve ser de ambos, um conteúdo

que  deve  ser  buscado.  Essa  busca  é  o  que  inaugura  o  diálogo  da  educação  como  prática  da

liberdade. É o momento em que se realiza a investigação do que Freire chama universo temático

dos educandos ou o conjunto de seus temas geradores [2]. 

A utilização  de  computadores  no  século  XXI  é  algo  indissociável  da  nossa  sociedade

moderna, hoje é praticamente impossível imaginar nossas vidas sem a utilização dessas máquinas,

na  área  da  educação  não  poderia  ser  diferente,  os  nossos  alunos  constantemente  utilizam

smartphones,  tablets  e  computadores  pessoais.  A cultura  do  “mundo  digital”  está  presente  no

cotidiano da escola, dessa forma, o professor deve utilizar essas tecnologias para aprimorar as suas

técnicas de ensino. A maioria dos softwares educacionais aplicados ao ensino de Física preocupam-

se apenas com a parte conceitual do ensino, o assunto é apresentado de forma geral, sem nenhuma

aplicação contextualizada. O diferencial do desenvolvimento desse software é que o programa foi

criado com o intuito  de contextualizar  conceitos  de mecânica clássica através  do tema gerador

Acidentes de Trânsito, podendo ser utilizado tanto por profissionais da área de segurança pública,

sobretudo peritos criminais, que lidam no dia a dia com a investigação da causa desses sinistros,

quanto por professores que desejem tornar suas aulas mais contextualizadas, trazendo o cotidiano

desses profissionais para a sala de aula.

O  propósito  desse  trabalho  é  desenvolver  e  utilizar  um  software  voltado  ao  ensino  de

conceitos fundamentais de mecânica clássica, tais como leis de Newton e conservação da energia

mecânica, para que o professor possa inserir o tema gerador Acidentes de trânsito nas suas aulas de



 física, com intuito de tornar o conteúdo mais próximo da realidade dos alunos, pois essa temática

frequentemente estampa as capas de jornais de circulação local, regional e até mesmo nacional. O

software é  voltado ao cálculo de velocidades em diversas situações de acidentes de trânsito.  O

programa  intitulado  SCTA  1.0  (Speed  Calculations  for  Traffic  Accidents) permite  calcular

velocidades de veículos envolvidos em colisões, partindo de elementos no local do sinistro. SCTA

1.0  foi  construído  utilizando  o  programa  Lazarus  Free  Pascal  [3,4],  que  é  um  ambiente  de

desenvolvimento integrado desenvolvido para compilador Free Pascal. O compilador Lazarus é uma

versão  gratuita  do  Delphi,  sendo  compatível  com  o  mesmo  e  suporta  diversas  arquiteturas  e

sistemas operacionais, como Windows, Linux e Mac OS X. 

Os próximos capítulos são organizados da seguinte forma: no capítulo 2 é apresentada uma

revisão  sucinta  da  literatura  em três  seções;  na primeira  seção,  apresentam-se  três  períodos  de

aplicação da informática no ensino (behaviorista, cognitivista e construtivista), além disso, discute-

se dois modos de utilização dos computadores no ensino de ciências e da Física em particular. Na

segunda seção, a temática é a dinâmica dos acidentes de trânsito em uma perspectiva da perícia

criminal, onde é discutida a importância da física na área forense. Finalmente, na última seção, a

discussão  da  dinâmica  dos  acidentes  de  trânsito  é  apresentada  agora  em  uma  perspectiva

educacional.

No capítulo 3, a fundamentação teórica é dividida em quatro seções, na primeira seção é

apresentada toda a fundamentação conceitual e teórica da física utilizada no problema, nessa seção

são obtidas seis  equações para o cálculo da velocidade,  a depender  da situação de acidente de

trânsito tratada. Na segunda seção são apresentados fundamentos que enfatizam a importância da

contextualização de situações-problema no ensino de Física. Na terceira seção são apresentados os

fundamentos  relacionados  a  avaliação  de  aprendizagens  no  ensino  de  Física,  enfatizando  a

importância de se trabalhar com competências e habilidades. Na quarta e última seção é apresentada

a teoria behaviorista de Skinner e suas implicações no ensino.

No capítulo 4, é apresentada uma implementação de proposta para a utilização do software

SCTA 1.0  como  uma  máquina  de  ensinar  de  Skinner,  onde  o  principal  objetivo  é  verificar  o

rendimento dos alunos ao resolverem um questionário de dez questões relacionado a situações-

problema em acidentes de trânsito, com e sem a utilização do software. 

As considerações finais são apresentadas no capítulo 5. O anexo contém o questionário de

questões aplicadas aos alunos. Para finalizar, o produto educacional desenvolvido neste trabalho é o

software SCTA 1.0, que pode ser baixado no site:wpgurgel.wix.com/scta10.
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CAPÍTULO 2

REVISÃO DA LITERATURA

Neste capítulo apresentamos uma revisão suscita da literatura em três artigos considerados

relevantes para a temática desse trabalho, o desenvolvimento do capítulo é feito em três seções

introdutórias, na primeira seção (2.1) é abordada a importância da utilização de computadores na

sala de aula em uma perspectiva de ensino e aprendizagem, onde foi utilizado como referência o

artigo dos autores Carlos Fiolhais e Jorge Trindade [5]. Na segunda seção o foco principal é a

dinâmica dos acidentes de trânsito em uma perspectiva da Perícia Criminal, sendo utilizado como

referência Negrini [6]. Na última seção o foco também é a dinâmica dos acidentes de trânsito, só

que agora em uma perspectiva educacional, dos autores Ana Alzira Kleer, Marcelo Resende Thielo

e Arion de Castro Kurtz dos Santos [7].       

2.1 O Computador como uma Ferramenta no Ensino e Aprendizagem de 

Física 

A década de 80 ficou marcada na história da utilização dos computadores em ensino, o físico

norte-americano Alfred Bork foi o pioneiro na utilização do computador no ensino, no ano de 1978,

Bork, em uma conferência patrocinada pela American Association of Physics Teachers, intitulada

“Aprendizagem Interativa”, enunciou uma profecia que só parcialmente foi realizada [8]:

“Estamos no princípio de uma grande revolução na educação, uma revolução sem
paralelo desde a invenção da imprensa escrita. O computador será o instrumento
dessa revolução. Apesar de estarmos apenas no início – o computador como um
instrumento de aprendizagem na escola é, atualmente, comparado com todos os
outros  modos  de  aprendizagem,  quase  inexistente  –  o  ritmo  será  maior  nos
próximos 15 anos. Por volta do ano 2000, a principal forma de aprendizagem em
todos  os  níveis  e  em quase  todas  as  áreas  será  através  do  uso  interativo  dos
computadores.”

Nos dias atuais a inserção dos computadores na escola vem avançando no nosso país, no

entanto, muitas vezes os laboratórios de informática não são utilizados de forma adequada, muitos

professores utilizam computadores em sala de aula apenas para pesquisas de assuntos relacionados

à sua disciplina, no entanto, devemos nos preocupar na maneira como ele é utilizado, de modo a

levar o aluno a uma aprendizagem significativa.

Segundo Filhoais e Trindade [5] uma característica da Física que a torna particularmente

difícil para os alunos é o fato de lidar com conceitos abstratos e, em larga medida, contraintuitivos.
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A capacidade de abstração dos estudantes, em especial os mais novos, é reduzida. Em consequência,

muitos deles não conseguem apreender a ligação da Física com a vida real. 

Desde que os computadores foram introduzidos na escola, a aplicação da informática no

ensino pode resumir se a três períodos [5], acompanhando a evolução das principais teorias de

aprendizagem. A primeira geração foi moldada pela teoria behaviorista,  baseada nos estudos de

comportamento observáveis e mensuráveis dos alunos. Segundo esta teoria a mente é uma “caixa

negra”,  no  sentido  de  que  responde  a  estímulos  que  podem  ser  observados  e  medidos,  não

interessando  os  processos  mentais  em  seu  interior,  os  pressupostos  por  detrás  desse  primeiro

período foram:

 O comportamento do aluno pode ser razoavelmente previsto se forem bem conhecidos os

objetivos pretendidos para o ensino e os métodos a usar para obter.

 O conhecimento que o aluno deve adquirir pode ser decomposto em módulos elementares,

cujo domínio conjunto produzirá o resultado desejado.

 A aplicação da teoria behaviorista é suficientemente viável para assegurar a eficiência do

ensino desenvolvido pela sua aplicação sistemática, sendo mesmo dispensável a intervenção

do professor.

Essa primeira geração de utilização dos computadores baseada em uma teoria behaviorista

que será utilizada no presente trabalho, pois como veremos posteriormente na avaliação diagnóstica

no  capítulo  quatro,  uma das  principais  deficiências  de  aprendizagem dos  alunos  avaliados  diz

respeito à habilidade de dominar linguagens matemáticas para compreensão de fenômenos físicos,

deficiência essa que pode ser sanada ou, pelo menos, diminuída pela utilização de  softwares  de

modelagem computacional.

A segunda  geração  de  utilização  dos  computadores  no  ensino  foi  moldada  pela  teoria

cognitiva. Esta se baseia nos processos mentais que estão na base do comportamento. Por outras

palavras, as mudanças tomadas no comportamento do aluno são tomadas como indicadores sobre os

processos que estão a desenrolar na sua mente. A teoria cognitiva – desenvolvida, entre outros, pelo

suíço  Jean  Piaget  –  preconiza  que  a  aprendizagem  resulta  de  uma  estruturação  gradual  dos

conhecimentos efetuados pelo discente. Apesar de ter surgido nos finais da década 50 só no final da

década de 70 a psicologia cognitiva começou a exercer uma influência efetiva nas formas concretas

de ensinar.  Essa segunda geração caracterizou-se por  uma maior  ênfase quer  nos conteúdos da

aprendizagem quer na forma de apresentação aos alunos (design). O pressuposto de que não há dois

alunos  psicologicamente  iguais  e  que  essas  diferenças  não  podem  ser  ignoradas  conduziu  a
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consideráveis melhorias na utilização dos computadores. Foi o primeiro passo para uma educação

baseada no respeito para a individualidade.

Na  década  de  90,  os  avanços  tecnológicos  permitiram o  aparecimento  de  uma  terceira

geração. Essa terceira geração é baseada na teoria construtivista, segundo a qual cada aluno constrói

a  sua visão de mundo através  das  suas  experiências  individuais.  Os teóricos  do construtivismo

defendem o seguinte ponto de vista [9]:

 “os aprendizes constroem a sua própria realidade ou, pelo menos, a interpretam
baseados  nas  suas  percepções  das  experiências  e,  portanto,  o  conhecimento
individual é função das experiências vividas, das estruturas mentais e das crenças
que são utilizadas para interpretar as coisas”. 

No entanto,  cabe ressaltar  que apesar  da ideia  central  do construtivismo apresentada na

citação  anterior  ser  muito  interessante  na  prática,  é  complicado  aplicá-la  em escolas  públicas,

sobretudo devido a superlotação das salas de aula e do número de turmas que um professor trabalha.

A carga horária média de um professor é de 40 h semanais, com essa carga horária um professor que

tenha duas aulas por semana em cada turma necessitará de 20 turmas para completar a sua carga

horária,  se  formos  considerar  30  alunos  por  turma  esse  docente  terá  600  alunos,  o  que  torna

praticamente impossível o tratamento individualizado de cada discente. 

Ainda  segundo  Jonassen  é  possível  apontar  algumas  implicações  do  construtivismo  na

concepção do ambiente de ensino, o que poderia ser feito em sala de aula sem se preocupar tanto

com a individualidade do aluno, sendo um modelo mais adequado para a realidade das escolas

brasileiras, parte da ideia central do autor é apresentada abaixo [10]: 

“Apesar  de  acreditarmos  que  o  construtivismo  não  é  uma  teoria  de  ensino
prescritiva, deve ser possível propiciar linhas de orientação mais explícitas sobre o
modo de conceber ambientes de aprendizagem que promovam uma aprendizagem
construtivista”

Dessa forma, segundo o autor as concepções construtivistas no ambiente de ensino buscam:

 Propiciar múltiplas representações da realidade.

 Apresentar tarefas contextualizadas.

 Propiciar a análise de situações em ambientes reais de aprendizagem, em vez de sequências

esquemáticas.
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Tendo em vista a teoria de aprendizagem aplicada ao ambiente de ensino em uma concepção

construtivista, torna-se evidente a importância de um software  que apresente situações problemas

contextualizadas com o cotidiano dos alunos, o que condiz com a proposta de desenvolvimento e

utilização de  um  software educacional  aplicado  à  dinâmica  dos  acidentes  de  trânsito,  temática

frequentemente presente no cotidiano de alunos.

Vejamos agora  dois  modos de  relevante  importância  na utilização dos  computadores  no

ensino de ciências em geral e da Física em particular [5].

1) Aquisição de dados por computador

Como a Física é uma ciência experimental, o laboratório assume um papel central no ensino.

O computador já encontrou um lugar permanente no laboratório escolar e o seu uso nesse local

encontra-se cada vez mais generalizado. Uma das marcas principais desse modo de utilização dos

computadores no ensino é a utilização de sensores e  softwares  adequados pelos quais os alunos

podem medir e controlar variáveis como posição, velocidade, aceleração, força, temperatura etc.

2) Modelização e simulação

A modelização/simulação  é  talvez  o  ambiente  mais  popular  de  aprendizagem da  Física

utilizando o computador. O termo modelização costuma ser utilizado quando a ênfase é dada à

programação do modelo, ao passo que a simulação se refere à situação em que o modelo é uma

“caixa negra”. Ao usar simulações computacionais baseadas em um modelo da realidade física, as

ações  básicas  do  aluno  consistem em alterar  valores  de  variáveis  ou  parâmetros  de  entrada  e

observar as alterações nos resultados

A modelização será o nosso foco durante a aplicação da metodologia do nosso trabalho, pois

partiremos  de  situações  reais  de  acidentes  para  que  o  aluno  tente  encontrar  a  velocidade  de

determinado veículo em uma situação de acidente de trânsito. 

É evidente os benefícios da utilização de computadores no ensino de Física, no entanto, o

professor que tiver interesse em utilizar o computador em suas aulas deve estar preparado para

enfrentar alguns problemas, uns de ordem material e outros de ordem pedagógica, vejamos alguns:

 O fato do hardware se tornar obsoleto;

 A disponibilidade  de  hardware (por  exemplo,  na  maioria  dos  estabelecimentos

escolares não existe ainda um computador para cada aluno nas aulas);
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 As ligações de  hardware (por exemplo,  problemas de conexão, tomadas,  etc) e a

manutenção dos equipamentos;

 A maior parte dos programas deixam bastante a desejar, não sendo utilizado pelos

alunos nem na sala de aula nem em casa;

 A avaliação dos programas é difícil, dado o número crescente destes, o que dificulta

o  conhecimento  dos  programas  mais  relevantes  não  podendo  o  professor  apreciar

devidamente a adequação deste às suas necessidades pedagógicas;

 Dificuldade na obtenção de  softwares  de boa qualidade.  Na maioria  das  vezes  o

resultado da apresentação do software na sala de aula é monótono para os alunos;

 Falta de formação dos docentes para utilizarem as novas tecnologias, de nada serve

utilizar  o  melhor  hardware  e software  em  sala  de  aula  se  o  professor  não  estiver

profundamente envolvido. 

2.2) A Dinâmica dos Acidentes de Trânsito em uma perspectiva da Perícia 

Criminal

Nesta seção discutiremos a dinâmica dos acidentes  de trânsito  na perspectiva da perícia

criminal, que envolve os profissionais responsáveis pela análise de locais de acidentes de trânsito

para tentar reconstruir a dinâmica do evento (acidente). Denominamos Física Forense a parte da

Física destinada à observação, análise e interpretação de fenômenos físicos naturais de interesse do

judiciário. Dentre esses se destacam os relativos a acidentes de trânsito, tais fenômenos podem ser

vistos como parte da dinâmica dos corpos rígidos sob certas condições, e assim têm sido tratados

por especialistas na área [11].

Segundo Negrini [6], em muitos casos, não existem elementos técnicos suficientes para a

reconstrução cientificamente perfeita para um acidente de trânsito. Isso se deve, principalmente, ao

fato de que a coleta de dados nos locais de ocorrência  da espécie depende de vários fatores, como o

tempo disponível, condições do local, a visibilidade, equipamentos, etc. Em resumo, trabalha-se

com o que é possível, não com o que é ideal. Assim mesmo, as colisões ocorridas em cruzamentos –

perpendiculares  ou  não  –  podem  ser  satisfatoriamente  resolvidas  com  a  aplicação  direta  de

princípios elementares de Dinâmica, destacando-se o Princípio da Conservação da Quantidade de

Movimento.  Sob certas condições,  que normalmente são seguidas por tais  tipos de acidentes, é

possível calcular, com boa aproximação, as velocidades dos veículos colidentes. Esta avaliação é de

extrema importância sob o ponto de vista judiciário, de vez que existe um certo preconceito de que
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a velocidade, ou melhor, o seu excesso, é sempre a causa dessas ocorrências. Esta ideia é conhecida

no meio técnico como a “hipótese do velocismo”. 

Como foi possível observar no parágrafo anterior, a dinâmica dos acidentes de trânsito é

tema frequente na investigação sinistros por parte dos peritos criminais, dessa forma, foi idealizado

por Negrini o software Velocalc, que possui em sua rotina de programação um modelo para cálculo

de  velocidade  em colisões  oblíquas  e  perpendiculares,  onde o  usuário  deve  entrar  apenas  com

alguns valores relativos à medidas efetuadas no local do acidente. O software propõe prestar-se ao

estudo das colisões de dois veículos nos casos de acidente de trânsito calculando as velocidades

desenvolvidas pelos veículos no momento do impacto,  baseado no princípio da conservação da

quantidade  de  movimento.  O programa foi  escrito  na  linguagem  Visual  Basic  5  da  Microsoft.

Apesar de o software  apresentar um viés voltado à perícia criminal, nada impede que possa ser

utilizado em uma abordagem educacional, tendo em vista que apresenta conceitos fundamentais de

Mecânica e estar devidamente contextualizado com o cotidiano dos alunos.

2.3) A Dinâmica dos Acidentes de Trânsito em uma perspectiva educacional

Nesta última seção referente à revisão da literatura apresentaremos o que já foi feito relativo

à dinâmica dos acidentes de trânsito agora em uma perspectiva mais educacional, dos autores Ana

Alzira Kleer, Marcelo Resende Thielo e Arion de Castro Kurtz dos Santos [7]. Segundo os autores a

investigação de  um acidente  de trânsito,  conduzida  por  profissionais,  aplica  extensivamente  os

princípios da Mecânica com o objetivo de inferir sobre as causas do acidente. Os princípios de

Mecânica utilizados em uma investigação são vistos nos cursos de Física do ensino médio e as

técnicas de investigação utilizadas são interessantes e podem, facilmente, ser compreendidas pelos

alunos. Além disso, existem algumas vantagens pedagógicas do uso desse tópico como um tema de

desenvolvimento de conteúdo no ensino e aprendizagem de Mecânica:

 Evidência a relevância da Física e mostra como esta pode ser aplicada para resolver

problemas práticos da vida real;

 Fornece  ótimos  exercícios  de  problemas  que  permitem  diferentes  métodos  de

resolução;

 Fornece  exercícios  de  testagem  de  hipóteses,  por  exemplo,  declaração  de

testemunhas;
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 Promove a consciência acerca de questionamentos científicos sobre problemas da

vida  real  que  necessitam ser  complementados,  por  exemplo,  por  considerações  legais  e

morais;

 Reforça a importância das seguranças nas estradas, evidenciando as vantagens do uso

do cinto de segurança e da obediência às leis do trânsito.

Tendo em vista  as  vantagens elencadas  acima,  os  autores  desse artigo desenvolveram o

software  intitulado IAT (Um software dedicado a investigação de acidentes de trânsito), que tem

como objetivos principais:

 Auxiliar investigadores de acidentes de trânsito;

 Servir  de  material  de  apoio  a  professores  de  Física  interessados  em desenvolver

tópicos de Mecânica voltados a realidade;

 Conscientizar motoristas em relação à segurança no trânsito.

A referência  do  artigo  abordado  nesta  seção  é  de  Agosto  de  1997,  o  que  o  torna  um

programa relativamente antigo, que já pode ter saído de circulação na internet, uma vez que após

pesquisas minuciosas não foi possível encontrar esse software na rede mundial de computadores. 

No próximo capítulo, são apresentadas as teorias subjacentes à metodologia desta proposta

de trabalho.     
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CAPÍTULO 3

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica desse trabalho foi dividida em quatro seções. Na primeira seção é

apresentado o desenvolvimento das equações para o cálculo da velocidade de veículos envolvidos

em acidentes de trânsito e de que forma essas velocidades podem ser calculadas com a utilização do

software SCTA 1.0  (Speed  Calculations  for  Traffic  Accidents),  desenvolvido  pelo  autor  em

linguagem  Delphi.  Na  segunda  seção  é  apresentado um  referencial  teórico  que  enfatiza  a

importância da contextualização no ensino de Física. Já o enfoque principal da terceira seção diz

respeito às práticas avaliativas na dinâmica da sala de aula,  finalmente,  a quarta seção trata da

Teoria Behaviorista de Skinner e suas implicações no ensino.

3.1) Soluções para o cálculo da velocidade de veículos envolvidos em 

acidentes de trânsito

Nesta seção apresentaremos 06 (seis) situações de acidentes de trânsito nas quais é possível

obter  uma solução para o cálculo  das  velocidades,  sendo que as  cinco primeiras  situações  são

obtidas  de  forma analítica  e  a  última de forma empírica.  (i)  o  primeiro  caso consiste  em uma

situação em que o veículo trafega por um trecho retilíneo e aciona os freios até parar ou colidir com

dado  objeto  rígido.  Esse  trecho  pode  ser  plano,  inclinado  ou declinado.  (ii)  Em uma segunda

situação o veículo trafega por vários trechos retilíneos e aciona os freios até parar ou se chocar com

um objeto rígido, vindo a se imobilizar. (iii) Na terceira situação a estimativa da velocidade se dá

para um caso de atropelamento, (iv) enquanto que a quarta estima velocidade crítica em curvas. (v)

a quinta situação permite a estimativa de velocidades para um veículo que se projeta em rampa

inclinada  ou  horizontal.  (vi)  Finalmente,  a  última  situação  trata  da  estimativa  de  velocidade

considerando  os  danos  sofridos  por  motocicletas.  Nas  06  (seis)  situações  elencadas  acima

consideraremos o cotidiano dos Peritos Criminais, ou seja, como esses profissionais da segurança

pública utilizam esses conceitos físicos e manipulam o sotware SCTA 1.0 para elucidar a dinâmica

de um acidente de trânsito, consideração essa de extrema relevância, pois, dessa forma, faremos

com que o aluno perceba a importância da Física no cotidiano desses profissionais. Essa seção foi

publicada pelo autor e colaboradores no volume 37, número 4 da Revista Brasileira de Ensino de

Física (RBEF), na seção de artigos gerais [12].
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3.1.1 Velocidade em trecho retilíneo plano

Considere um veículo viajando em um trecho retilíneo, quando seus freios são acionados,

vindo o mesmo a colidir com um objeto rígido, que no caso, pode ser um segundo veículo em

repouso ou mesmo um muro. A dinâmica envolvida [13] assume que o veículo trafega com uma

velocidade modular inicial Vi. Após acionar os freios, a aceleração resultante pode ser encontrada

através da aplicação imediata da segunda lei de Newton

FR=ma (1)

Como o atrito é a única força resultante atuando sobre o veículo durante a frenagem, a Eq.

(1) pode ser reescrita como

a=−μ g (2)

onde μ é o coeficiente de atrito e g a aceleração da gravidade. Para encontramos a velocidade inicial

de frenagem (Vfren) do veículo, podemos aplicar a equação de Torriceli

V f
2
=V fren

2
+2ad f (3)

 

substituindo a Eq.(2) na Eq.(3) e considerando nula a velocidade no final do processo de frenagem,

podemos chegar à velocidade inicial de frenagem

V fren=√ (2μ gd f ) (4)

Embora tenhamos encontrado uma solução para o cálculo da velocidade do veículo, a Eq.(4)

se aplica apenas a situações em que não há colisões. Contudo, estamos particularmente interessados

nos casos em que há uma colisão com um objeto rígido em repouso. Podemos obter essa solução

usando o princípio da conservação da energia [14]. Iremos considerar o veículo com energia inicial

Ei associada  à  velocidade  inicial  Vi.  Antes  de  colidir  com o  objeto,  o  veículo  freia  por  uma

determinada distância. Nessa situação, o princípio da conservação da energia nos diz que

Ei=Edissipada=W fat+W danos (5)
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A energia dissipada nesse processo corresponde às parcelas de trabalho associados às forças

de atrito e aos danos verificados no veículo. Como o trabalho corresponde à variação da energia

cinética, podemos reescrever a Eq.(5) como

1
2
mvi

2
=
1
2
mvfren

2
+
1
2
mvd

2
(6)

onde  Vd é a parcela de velocidade associada aos danos no veículo. A Eq.(6) pode ser finalmente

simplificada em 

V i=√(V fren
2

+V d
2) (7)

como a velocidade de frenagem já foi determinada na Eq.(4), ao substituirmos a Eq.(4) na Eq.(7),

teremos

V i=√(2μ gd f+V d
2) (8)

de acordo com a Eq.(8) a velocidade inicial do veículo depende de três variáveis e uma constante,

que nesse caso, é a aceleração gravitacional. No momento da realização do levantamento pericial, o

perito deve realizar apenas a medida da distância de frenagem na pista df. Para as outras variáveis

serão utilizadas tabelas que podem ser consultadas diretamente no software.

O cálculo da velocidade para essa primeira situação é apresentado em uma tela do software

(Fig.3.1). O coeficiente de atrito pode ser consultado ao pressionarmos com o  mouse na opção

consultar  tabela,  localizada  ao  lado do espaço  onde devemos  entrar  com o valor  numérico  do

coeficiente de atrito. Ao selecionarmos essa opção, abre-se uma janela onde é possível consultar três

tabelas  com coeficientes  de  atrito  variados  e  relacionados  às  superfícies  distintas.  A física  da

frenagem depende também de fatores geométricos [15].
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Isto significa que os coeficientes de atrito usados pelo SCTA 1.0 consideram não somente os

materiais que constituem as superfícies, mas também as características físicas dos veículos.

O valor a ser preenchido na velocidade de danos do veículo pode ser consultado em tabela,

onde os danos são avaliados de acordo coma intensidade de suas avarias e segundo e segundo as

características físicas do veículo em movimento. Essa tabela de danos por intensidade de avarias

pode ser utilizada de forma genérica, quando não existem dados mais detalhados sobre o veículo

envolvido.

3.1.2 Velocidade em trecho retilíneo em aclive

Neste caso, ao acionar os freios, o veículo está sob a ação de duas forças. A componente

tangencial da força peso e o atrito. Usando a segunda lei de Newton, tem-se que

FR=− P sinθ− F fat (9)

Da Eq.(9),  podemos  encontrar  facilmente  a  aceleração resultante.  Usando um pouco  de

álgebra, podemos mostrar que

a=−g (sinθ+μcos θ ) (10)
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De posse da Eq.(10), podemos substituí-la na equação de Torriceli para obtermos Vi.  Após

algumas manipulações algébricas, temos que

V i=√ (2gd f (μcosθ+sinθ )) (11)

No entanto, esta equação é válida apenas para o caso no qual o veículo atinge o repouso após

a frenagem. Quando ocorre uma colisão com objeto rígido, é necessário considerarmos a parcela de

danos, conforme feito na Eq.(8). Assim teremos

V i=√(2gd f (μcosθ+sinθ )+V d
2 ) (12)

 

A Eq.(12) é a solução analítica para a velocidade inicial do veículo. De acordo com essa

equação podemos observar que além das variáveis que havíamos encontrado na Eq.(8), surge agora

uma dependência com o ângulo de aclive. Logo, além de efetuar a medida da distância de frenagem

no momento do acidente de trânsito, o perito deve também medir esse ângulo de aclive em graus. A

medida da distância de frenagem é facilmente obtida com a utilização de uma trena manual ou laser.

Já a determinação do ângulo de aclive pode ser facilmente medida utilizando alguns aplicativos para

Android que  funcionam como medidor  de nível  digital.  Uma dica é  o  aplicativo  para  Android

denominado  Nível  [16].  Com esse  aplicativo,  o  perito  pode  medir  facilmente  o  aclive  da  via,

devendo apenas colocar o aparelho celular sobre a superfície na qual deseja aferir esse desnível.

Para  essa  situação a  tela  é  a  mesma utilizada  na  situação do item 3.1.1,  onde o  usuário  deve

selecionar a geometria do trecho. Enquanto a Fig.(3.1) seleciona a opção de geometria do trecho

plano, a Fig.(3.2) é selecionada a opção em aclive, notem que nesta situação de aclive o campo de

entrada do ângulo de aclive é habilitado automaticamente pelo software, para que o usuário perceba

que esse campo não pode ser deixado em branco. 
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3.1.3 Velocidade em um trecho retilíneo em declive

A diferença entre o trecho em aclive e declive é que ao aplicarmos a segunda lei de Newton,

as forças de atrito e o peso tangencial têm sentidos opostos. Logo podemos escrever para a força

resultante

FR=Psinθ− F fat (13)

Da Eq.(13) podemos encontrar facilmente a aceleração resultante. Empregando um pouco de

álgebra, pode-se mostrar que

a=g (sin θ−μcosθ ) (14)

de posse do valor da aceleração e utilizando o mesmo raciocínio empregado no item 2.2, é fácil

verificar que

V i=√(2gd f (μcosθ− sinθ )+V d
2 ) (15)

Para  a  situação em declive,  a  tela  do  software  é  a  mesma utilizada  nas  duas  situações

anteriores.  O  usuário  deve  apenas  selecionar  a  geometria  em  declive.  Conforme  a  Fig.(3.3),
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devemos novamente entrar com o valor do ângulo de declive, que deverá ser medido pelo perito no

momento dos exames periciais.

3.1.4 Velocidade em vários trechos em superfície plana

Analisaremos  agora  a  situação em que,  em processo  de  frenagem,  um veículo  percorre

vários trechos de uma superfície plana com diferentes coeficientes de atrito, conforme mostrado na

Fig.(3.4). Nessa situação, iremos utilizar novamente o princípio da conservação da energia, agora

aplicado aos três trechos. Conforme a Eq.(6), devemos acrescentar as velocidades de frenagem Vfren

1 (trecho de asfalto),  Vfren 2 (trecho de terra),  Vfren 3 (trecho de vegetação), bem como a parcela de

energia associada à velocidade de danos  Vd.  Usando uma analogia com a situação 3.1.1, é fácil

escrever  uma  equação  para  a  velocidade  inicial  considerando  as  três  parcelas  de  velocidade

juntamente com a velocidade de danos. Desse modo

V i=√(2 g(μ1d1+μ2d2+μ3d3)+V d
2) (16)
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Ao compararmos a Eq.(16) à situação descrita no item 3.1.1, vemos que, no momento do

levantamento do local de acidente, o perito deve medir as distâncias de frenagem para cada trecho

d1, d2 e  d3.  Os coeficientes de atrito  μ1, μ2  e μ3, assim como a velocidade de danos, devem ser

consultadas diretamente através de tabelas no software. Uma tela do programa é apresentada na Fig.

(3.5).

3.1.5 Velocidade em atropelamentos

Consideraremos  a  situação  em  que  o  pedestre  rompe  o  para-brisa  de  um  veículo

imediatamente após ser atropelado pelo mesmo.  Neste  caso a velocidade inicial  que desejamos

encontrar é aquela que o veículo desenvolvia ao atingir a vítima [14,15]. Para encontrarmos essa
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veículo em processo de frenagem sobre superfície plana 
com três coeficientes de atrito diferentes, como descrito 
na seção 2.4.

Figura 3.5: Tela do software para a situação 2.4.



velocidade, determinamos a energia necessária para romper o material do para-brisa. O rompimento

do vidro ocorre devido à aplicação da força de contato do corpo da vítima contra a área do vidro.

Essa  força  perpendicular  pode  ser  determinada  a  partir  da  equação  que  relaciona  a  tensão  de

rompimento do vidro TR coma área de contato entre o corpo do pedestre e o vidro. Pela definição de

Tensão, podemos escrever

T R=
F
Ac

(17)

A energia necessária para deslocar um objeto por aplicação de força é dada por

E=Fd (18)

onde d representa o deslocamento (afundamento provocado no para-brisa). A energia que produz o

rompimento do para-brisa é proveniente do veículo colidente, que édotado de energia cinética. Ao

substituirmos a Eq.(17) na Eq.(18) e substituindo E pela energia cinética do veículo, podemos obter

facilmente uma solução para o cálculo da velocidade do veículo colidente. Desse modo

V=√(2T R Acd

m ) (19)

A Eq.(19)  mostra  que  a  estimativa  do  cálculo  da  velocidade  leva  em  consideração  a

resistência do vidro à compressão TR, a área de contato  Ac, a deformação d e a massa do veículo m.

A vantagem da utilização da Eq.(19) é  que o levantamento desses dados pode ser  feito

posteriormente pelo perito. A tela do software referente à entrada desses dados é apresentada na Fig.

(3.6).

18



3.1.6 Velocidade crítica em curvas

Vamos encontrar agora uma solução que permita calcular a velocidade limite me curvas

planas  e  com um ângulo  θ de superelevação.  Em um trecho curvilíneo plano,  ao aplicarmos a

segunda lei de Newton verificamos que na vertical o veículo fica sujeito à força normal e a força

peso,  que  se  equilibram.  Na  horizontal  é  força  de  atrito  que  sustenta  o  veículo  na  pista,  não

deixando que este sofra os efeitos da inércia. Para que o veículo efetue a curva sem se desprender

desta e não seguir em linha reta devido a sua inércia, é preciso que a força centrípeta seja igual à

força de atrito. Dessa forma, pela segunda lei de Newton

F c=Fat (20)

Substituindo os valores da força de atrito e da força centrípeta podemos encontrar facilmente

o valor da velocidade, dada por

V max=√(μ Rg ) (21)

Ao consideramos o caso de uma pista em superelevação com uma inclinação dada por  θ,

devemos  decompor  as  componentes  normais  da  força  de  atrito  e  da  componente  normal.  Ao

realizarmos esse procedimento, a segunda lei de Newton aplicada às componentes verticais será

dada por
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Ncosθ=mgsinθ+Fat (22)

Como esse ângulo é muito pequeno para inclinações em curva, consideraremos sinθ≈θ

.Dessa forma, o segundo termo à direita na Eq.(22) se anula. Aplicando a segunda Lei de Newton às

componentes horizontais teremos que

Fc=Nsinθ+Fatcos θ (23)

A velocidade pode ser facilmente obtida relacionando as Eqs.(22) e (23)

V max=√Rg (μ+tan θ) (24)

A solução para a estimativa de velocidades nessa situação é dada pelas Eqs. (21) e (24). Foi

utilizado V max para representar a velocidade máxima para que um veículo possa percorrer a curva

sem se desprender devido à sua inércia. Quando o veículo chega a escapar da pista de rolamento,

significa que o limite de velocidade de desprendimento em trecho de curva foi ultrapassado [14].

Resta  agora  obtermos  o  raio  R de  curvatura  que  aparece  na  Eq.(24).  Pela  Fig.(3.7)

podemos perceber que a medida D equivale à metade do comprimento da corda BC , enquanto

que a medida da flecha  d é dada pelo segmento ED . Pelo teorema de Pitágoras aplicado ao

triângulo ABE

R2=(R−d )
2
+D2 (25)

Utilizando um pouco de álgebra na Eq.(25) podemos mostrar facilmente que o raio da curva

R é dado por

R=
D2

+d2

2d
(26)
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Escrever R como função de D e d é evidente, pois é muito mais fácil medirmos essas duas

grandezas do que diretamente o raio em uma curva. 

Pelas Eqs. (21) e (24), no local do acidente, o perito precisa medir o raio de curvatura e o

ângulo de elevação. Para a medida do ângulo de elevação, no item 3.1.2 sugerimos a utilização do

aplicativo para  smartphone  Nível [16]. Para encontrar o raio de curvatura R ,  pode-se utilizar

como ferramenta o Google Earth [17]. A Fig.(3.8) mostra como podemos usar esse programa para

aferir o raio de uma curva através das medidas de D (linha vermelha que corresponde à medida

do comprimento da corda) e da flecha d (linha amarela), que é a distância do centro da corda até

o arco da curva.
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Figura 3.7: Esquema geométrico 
para se obter R em função das 
medidas de D e d.

Figura 3.8: Trecho em curva na saída de uma 
ponte na BR 155. Na presente figura D = 68,5 m 
(linha em vermelho) e d = 38,5 m.

Créditos: Google Earth



Após  obtermos  R e  θ ,  devemos  entrar  com esses  valores  na  tela  do  software,  conforme

podemos observar na Fig.(3.9).

3.1.7 Velocidade em projeções

Para a estimativa de velocidades em projeções, consideraremos três situações distintas. Na

primeira, o veículo escapa de uma pista inclinada em lançamento oblíquo vindo a se projetar até

uma  determinada  distância  horizontal.  Para  encontrarmos  uma  solução,  podemos  decompor  o

movimento nas direções X e Y. Na horizontal (eixo X), o movimento se caracteriza por ser retilíneo

e uniforme. A velocidade inicial na qual o veículo se projeta não sofre alteração. Na vertical (eixo

Y),  o  movimento  se  caracteriza  por  ser  retilíneo  uniformemente  variado.  O  objetivo  pericial  é

encontrar a velocidade inicial que o veículo se desprendeu da rampa, ou seja, a velocidade inicial

V i com que o veículo foi lançado. Considerando a posição horizontal inicial igual a zero e a

posição vertical igual à altura H, podemos determinar as equações horárias da posição para X e Y 

X=V icosθ t (27)
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Figura 3.9: Para o cálculo de velocidade em 
curvas podemos escolher duas geometrias 
diferentes, uma plana e outra em superelevação.



Y=H+V i sin θ t −
1
2
g t2 (28)

Isolando t na Eq.(27) e substituindo-a na Eq.(28), pode-se mostrar que a velocidade inicial é

dada por

V i=
X
cosθ √ g

2(H+tgθ)
(29)

Pela Eq.(29) percebe-se que no levantamento do local do acidente, o perito deve realizar três

medidas. O alcance horizontal X desde o início do ponto onde o veículo se desprendeu até o ponto

onde o veículo atingiu o solo, a altura da depressão H onde o veículo caiu em relação ao leito da via

e o ângulo θ de inclinação.

Na  segunda  situação,  vamos  considerar  um  lançamento  horizontal  onde  o  ângulo  de

inclinação é zero. Dessa forma, ao substituir esse valor na Eq.(29)

V i=X √ g
2H

(30)

 

No caso do lançamento em rampa horizontal,  faz-se necessário  apenas  a  realização das

medidas de X e H. Uma tela do software para essas duas situações é mostrada na Fig.(3.10). Para a

situação em que o veículo é projetado em um lançamento oblíquo, faz-se necessário diferenciar a

projeção em aclive e em declive.

Na projeção em aclive vamos considerar esse ângulo θ positivo sendo gerado por uma

rotação no sentido trigonométrico.  Para a  projeção em declive,  esse ângulo  será tomado como

negativo, sendo gerado por uma rotação no sentido horário. Isso se justifica pelo fato de estarmos

considerando no aclive um ângulo θ no primeiro quadrante no ciclo trigonométrico enquanto que

para  o  declive  vamos  considerar  esse  ângulo  no  quarto  quadrante.  Uma  tela  do  software  é

apresentada na Fig.(3.10)  onde primeiro  selecionamos o tipo de lançamento  e  depois  podemos

entrar com os valores de X, H e θ .
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Na tela do software existe um terceiro caso, que consiste em uma estimativa de velocidade

para lançamento do motoqueiro. Para esse caso iremos considerar que uma motocicleta atinge um

obstáculo fixo ou mesmo um veículo em movimento. A barreira faz com que a motocicleta gire em

torno do eixo dianteiro. Devido a esse giro, o condutor é arremessado como se estivesse em uma

catapulta [14]. A velocidade de lançamento do condutor da motocicleta pode ser definida pela Eq.

(29), onde agora H é a altura do piso até a linha da cintura do condutor. Com a Eq.(29) podemos

encontrar a velocidade de lançamento do condutor, no entanto, o que nos interessa é a velocidade da

motocicleta. Como o deslocamento da motocicleta ocorre na horizontal a sua velocidade pode ser

encontrada através da componente horizontal da velocidade de lançamento do motoqueiro.

VM=V Lcos θ (31)

Sabemos que V L é dado pela Eq.(29). Substituindo Eq.(29) na Eq.(31), teremos:

V i=X √ g
2 (H+ tgθ)

(32)

A Eq.(32) indica que além do ângulo de lançamento do motociclista, o perito deve medir

apenas o alcance horizontal X desde o centro da motocicleta (local onde o motoqueiro se senta) até
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Figura 3.10: Mostra a tela do software para a 
situação 2.7.



o ponto onde o motoqueiro atingiu o solo, bem como a altura do piso até a linha da cintura do

condutor da motocicleta. Contudo, quando motocicletas colidem com um veículo ou objeto fixo,

giram em torno do seu eixo anterior, elevando-se de 30º a 35º, conforme o modelo da motocicleta.

Normalmente o condutor é lançado para cima com a metade desse ângulo, variando de 15º a 17º

[18].

 A tela do software para estimativa de velocidade em lançamento de motoqueiro é mostrada

na  Fig.(3.11),  onde  precisamos  entrar  apenas  com  os  dados  de  H  e  X.  O  software  utiliza

automaticamente o valor de 15º para o ângulo de lançamento do motoqueiro. Cabe ressaltar que

essa estimativa de velocidade leva em consideração o ponto de impacto do motoqueiro com o solo,

geralmente após o impacto o motoqueiro ainda percorrerá um trecho em movimento de arraste em

contato com a superfície em contato (asfalto, terra, grama, etc). 

3.1.8 Velocidade pela análise de danos em motocicletas

É  possível  estimar  a  velocidade  tomando  como  base  apenas  os  danos  causados  em

motocicletas. Foram coletados vários danos de colisões que, quando representados em um gráfico,

apresentaram uma relação linear entre as distâncias de deformação (X) dos garfos das motocicletas e

suas  respectivas  velocidades  (veja  o  esquema  na  Fig  3.12).  Um simples  ajuste  linear  permite

relacionar essas quantidades determinando assim os coeficientes angulares ( a ) e lineares ( b ) da
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Figura 3.11: Tela do software para a situação de 
lançamento do motoqueiro.



reta V=aX+b .  Esses coeficientes foram obtidos independentemente [13] por  Servey  Eq.(33),

Fricke Eq.(34) e Irureta Eq.(35).

V=1,38 X+16,5 (33)

V=
8
5
X+12 (34)

V=
5
3
X+5 (35)

Pelas Eq.(33) a Eq.(35), podemos observar que o perito deve realizar apenas a medida da

deformação linear X. Para tal, faz-se necessário apenas conhecer a distância L entre eixos antes da

colisão (que depende do modelo da motocicleta) e a distância Y entre eixos reduzida (medida pós a

colisão). O interessante desse método é que assim como no item 3.1.5 (estimativa de velocidade por

atropelamento), a deformação dada por ( X = L – Y ) pode ser realizada posteriormente ao acidente,

durante a perícia de danos no veículo. Uma tela do software para essa situação é apresentada na Fig.

(3.12). O cálculo da velocidade é feito utilizando as Eqs.(33) – (35), onde o resultado final de saída

para o usuário é a média aritmética desses três valores
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Figura 3.12: Mostra tela
do software para a 
situação 2.8.



3.2) A contextualização no ensino de Física

 A ideia de um ensino de Física contextualizado está cada vez mais presente no discurso dos

professores e educadores, o que não significa que seja uma prática corrente na escola, pois muitas

vezes um assunto abordado em um livro didático não corresponde a realidade dos alunos de uma

determinada região, pois é evidente que o cotidiano de um aluno da região sudeste é diferente do

cotidiano  de  um  aluno  da  região  norte,  dessa  forma,  é  preciso  inserir  temáticas  que  estejam

presentes na maioria das regiões do nosso país. A escolha da temática dos acidentes de trânsito para

o ensino de Física é importante devido à presença desses sinistros cada vez mais no cotidiano dos

alunos,  sobretudo nas  grandes  cidades,  onde a  cada ano o número de vítimas em acidentes  de

trânsito vem aumentando.

Na cidade de Marabá no PA, o Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” apontou em

2012 que 24% das mortes violentas se deram em acidentes de trânsito. Apenas um ano depois esse

número alcançou a marca de 27%, chegando a 30% em 2014 (Secretária de Segurança Pública do

Pará. Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, Unidade Regional do Sul e Sudeste do Pará).

Esses números mostram a importância da inserção desse tópico no cotidiano dos alunos.

A contextualização serve como elemento motivador da aprendizagem. Essa interpretação da

contextualização acaba sendo reforçada pelas  próprias  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  Para o

Ensino Médio (DCNEMs),  ao  se afirmar  que:  “é possível  generalizar  a  contextualização como

recurso para tornar a aprendizagem significativa ao associá-la com as experiências da vida cotidiana

ou com conhecimentos adquiridos espontaneamente” [19]. A ausência de mais discussões leva a

compreensões  simplificadas  da  contextualização como mera  ilustração para  iniciar  o  estudo de

determinado assunto, ainda que a busca por um sentido àquilo que se ensina seja enfatizada.

Essa busca de significado é reforçada nos  Parâmetros  Curriculares  Nacionais do Ensino

Médio  (PCNs  +)  ao  considerarem  a  contextualização  como  condição  indispensável  para  a

interdisciplinariedade: “a forma mais direta e natural de se convocarem temáticas interdisciplinares

é simplesmente examinar o objeto de estudo disciplinar em seu contexto real, não fora dele” [20].

Assim um ensino de Física desarticulado do mundo vivencial do aluno acaba gerando a sensação de

impossibilidade de interpretar esse mundo. A utilização de um software educacional  para o ensino
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da dinâmica dos acidentes de trânsito trata-se de uma inovação tecnológica, que conforme Ricardo

[21]: 

“Em  certo  sentido,  todas  essas  inovações  tecnológicas  almejam  ampliar  os
objetivos do ensino das Ciências para além do mero acúmulo de informações ou
transposições  mecânicas  de  técnicas  de  resolução  de  exercícios.  Trata-se  de
promover  uma  educação  problematizadora,  em  oposição  ao  que  Paulo  Freire
chamava de educação bancária.” 

Espera-se que os saberes ensinados tenham sentido para o aluno, na medida em que possam

ser mobilizados em contextos fora dos muros escolares. Além do assunto ensinado ao aluno estar

contextualizado com o seu cotidiano, também é importante que haja uma problematização, que

trata-se  de  um  conjunto  de  estratégias  didáticas  que  precedem  a  contextualização.  A

problematização  consiste  em  construir  situações-problemas  que  estruturarão  as  situações  de

aprendizagem,  dando-lhes  um  significado  percebido  pelos  alunos.  Nesse  sentido,  Vlassis  e

Demonty [22] ao discutirem situações-problema afirmam que “por mais evidente que isso possa

parecer, a situação deve verdadeiramente gerar um problema aos alunos”. No entanto, essa situação-

problema deve estar bem definida, pois conforme Ricardo [23]: “uma situação-problema que não

seja significativa para os alunos, ou cujo significado não esteja claro, corre o risco em se esvair em

trabalhos infrutíferos e fazer com que os alunos busquem, ou mesmo exijam do professor, respostas

prontas”.

3.3 A avaliação de aprendizagens no ensino de Física

Na seção anterior vimos a importância da contextualização no ensino de Física e também a

necessidade da apresentação de situações-problema no ensino das ciências em geral, agora, nessa

seção, discutiremos a  importância  de avaliar a  aprendizagem dos alunos,  seja para diagnosticar

eventuais  deficiências  (pré-avaliação)  ou  avaliar  habilidades  alcançadas  pelos  discentes  (pós-

avaliação). Segundo Carvalho Júnior [24]:

“Avaliar a aprendizagem de um sujeito é um processo difícil, que requer constante
investigação sobre as possibilidades de compreensão. Por isso, a avaliação deve ser
processual  e  indicar  possíveis  alterações  de  rotas  e  novas  oportunidades  de
aprendizado para os estudantes. O erro deve ser valorizado como possibilidade de
modelagem do  mundo  e  cumpre  o  papel  de  apontar  as  incoerências  entre  os
modelos pessoais dos sujeitos e os modelos compartilhados pela ciência.”
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No texto do referido autor podemos observar importância do planejamento no processo da

aprendizagem,  pois  enquanto  as  pré-avaliações  permitem  que  o  professor  saiba  quais  são  as

deficiências dos alunos antes  de iniciar um determinado assunto,  as pós-avaliações mostram se

realmente os objetivos almejados pelo mestre foram alcançados. Nesse processo de avaliação, a

análise do erro é fundamental, pois através do erro do aluno o professor pode compreender qual a

concepção errônea que o aluno tem daquele determinado assunto, procurando moldá-lo de forma

conveniente,  para  que  esteja  apto  a  desenvolver  as  habilidades  que  se  espera  ao  final  de

determinado conteúdo. A possibilidade de aprender com os erros remete a métodos de ensino mais

dinâmicos, nos quais os alunos consigam interagir em tempo real com o seu erro, aprendendo pela

prática. Um problema enfrentado pelos professores é a inviabilidade do docente prestar esse apoio a

todos os alunos de uma turma, em uma sala com 30 alunos se o professor dedicar 4 minutos a cada

aluno para eventuais esclarecimentos seriam necessárias 2 horas para que o mestre atendesse a

todos os alunos da turma, dessa forma, a utilização de computadores em sala de aula é algo que

facilita  bastante  esse  processo,  pois  com  a  utilização  de  softwares educacionais  adequados  o

estudante consegue verificar na própria tela do computador se logrou êxito ao resolver um exercício

aplicado pelo professor, esse método foi discutido e aplicado a primeira vez, antes do advento do

computador,  pelo  psicólogo  americano  Burrhus  Frederic  Skinner,  ficando  conhecida  como  a

máquina de ensinar de Skinner, que discutiremos na próxima seção.

O processo de avaliação das aprendizagens deve ser visto não como um mero medidor do

rendimento  dos  alunos  ou  da  pedagogia  que  empregamos,  mas  também,  sobretudo,  como  um

momento  de  aprendizagem para  os  estudantes.  As  situações  de  avaliação  podem não  somente

indicar  as  rotas  de construção de significados  por  parte  dos  estudantes  como também levantar

questionamentos e ajudar a esclarecer certos pontos dos conteúdos físicos que não foram – até o

momento – bem construídos. É muito comum, sobretudo no ensino médio, encontramos estudantes

com conceitos equivocados a respeito de determinado assunto, portanto, a avaliação busca não só

desenvolver  habilidades  específicas  dos  alunos  como  também  aprimorar  e  refinar  aquelas  já

existentes.

A elaboração de bons itens avaliativos deve ser precedida pela definição das habilidades que

queremos desenvolver em sala de aula e das competências que queremos ajudar a construir para que

possamos saber o quê e como avaliar. O conceito de competências e habilidades são muito bem

explanados por Carvalho Júnior [25]:
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“As  competências,  nesse  contexto,  representam  algo  em  potencial  no  sujeito,
portanto é entendida como um ‘saber mobilizar’ recursos com vistas à abordagem e
resolução de situações complexas. Por isso, não se consegue medir competências
diretamente  e  há  a  necessidade  de  articular  competências  com habilidades.  As
habilidades  estão  no  plano  imediato  do  ‘saber  fazer’,  representam  a  forma
operatória do conhecimento. Dessa maneira elas podem funcionar como descritores
de desempenho. As habilidades são a fonte para a elaboração dos itens e, assim,
permitem que possamos inferir o nível de construção de dada competência. Esse
modelo  de  avaliação  só  pode  ser,  de  fato,  levado  a  cabo  se  a  relação  entre
habilidades, competências e itens estiver bem estabelecida”.

Conforme podemos observar nas definições de competências e habilidades, na dinâmica dos

acidentes de trânsito, tema do nosso trabalho, como competência é importante que o aluno domine

conceitos de Mecânica, tais como leis de newton, conservação da energia mecânica e conservação

do  momento  linear. Além da  competência  de  dominar  conceitos  físicos,  também é  necessário

dominar  a  linguagem  matemática  para  resolução  de  problemas  envolvendo  as  equações  para

cálculos de velocidade, conforme vimos na seção 3.1. O Exame Nacional do Ensino Médio indica

cinco grandes competências a serem verificadas por meio de 120 habilidades, a competência que

nos interessa é Dominar Linguagens, que é muito bem definida e comentada por Carvalho Júnior

[26]:

“Está associada ao domínio da norma culta da Língua Portuguesa, das linguagens
matemática, científica, artística e das línguas espanholas e inglesa. O domínio de
linguagens, como qualquer competência, não é algo que se consiga a partir de um
único  conceito  ou  de  uma  única  atividade.  Pelo  contrário,  exige  tempo  de
maturação das estruturas de cada sujeito e se dá por meio da utilização consciente
das diversas linguagens. A linguagem é o que organiza o pensamento. Além disso,
dominar linguagens é, também, saber adequar o que se fala ao público que está
ouvido.  Dessa  forma,  de  nada  adianta  possuir  amplo  domínio  das  normas
gramaticais da Língua Portuguesa, se o sujeito não é capaz de se fazer entender.”

Dessa forma, não adianta o aluno conhecer a fundo a dinâmica dos acidentes de trânsito se

não souber aplicá-la na resolução de problemas do seu cotidiano, pois como já vimos,  há uma

necessidade  de  articular  competências  (domínio  dos  conceitos)  e  habilidades  (“saber  fazer”,

resolver determinada situação-problema). Na próxima seção apresentaremos um pouco da Teoria

Behaviorista  de  ensino  de  Skinner  e  suas  implicações  no  ensino,  sobretudo  na  temática  desse

trabalho.

3.4 A Teoria Behaviorista de Skinner
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A teoria Behaviorista de Skinner foi bastante difundida no Brasil nas décadas de 70 e 80, o

foco  principal  dessa  tendência  pedagógica  é  produzir  sujeitos  capazes  e  eficientes  para  o

desempenho  de  funções  no  mercado  de  trabalho.  A palavra-chave  da  teoria  de  Skinner  é  o

comportamento,  para  ele,  a  aprendizagem concentra-se na capacidade  de estimular  ou  reprimir

comportamentos,  desejáveis  ou  indesejáveis.  Nesta  seção  o  livro  base  texto  escolhido  como

referência foi o clássico A tecnologia do Ensino, de 1975, tradução brasileira do original americano

The Technology of Teaching de B.F. Skinner.

Conforme Skinner [27], em quase tudo o que faz a pessoa instruída difere da não instruída.

Três  grandes  metáforas  foram concebidas  para  explicar  o  comportamento  que  as  distingue.  A

primeira é o crescimento ou desenvolvimento, segundo Skinner, estudamos o comportamento da

criança ao nascer em função do tempo; tabelas e gráficos registram o momento, nas várias idades,

em que as respostas aparecem e os desempenhos típicos passam a ser tomados como normas. Os

resultados  podem ser  usados  para  predizer  o  comportamento,  mas  não  para  modificá-lo,  dessa

forma,  a  primeira  metáfora  relacionada ao  crescimento  e  desenvolvimento  atribui  só  um papel

modesto ao professor, que “não pode realmente ensinar, pode apenas ajudar o aluno a aprender”.

Essa ideia é muito bem explanada por Skinner [28], para ele:  “Ensinar é fomentar ou cultivar a

criança em crescimento (como no jardim de infância), dar-lhe exercícios intelectuais, ou orientá-la

no sentido horticultural de dirigir ou guiar seu crescimento”.

De acordo com o que verificamos nessa primeira  metáfora de Skinner,  é  preciso que o

professor cultive a criança no sentido de ensinar técnicas de aprendizagem que sejam eficientes, no

entanto, essas técnicas não farão “milagres”, é preciso que o aluno tenha consciência de que o ato

de aprender com eficiência requer sobretudo empenho da sua parte, a função do professor é utilizar

metodologias de ensino que prendam a atenção do aluno, fazendo com que a prática de estudar seja

um prazer e não um martírio.

A segunda metáfora elencada por Skinner é a Aquisição, nessa fase o aluno recebe variáveis

ambientais, negligenciadas pelo crescimento ou desenvolvimento, acham lugar nessa metáfora na

qual o aluno adquire, do mundo que o cerca, conhecimento e habilidade, conforme Skinner, nessa

metáfora [29]:

“O  processo  de  aprendizagem  pode  ser  descrito  em  curvas  de  aquisição.  O
professor  desempenha  o  papel  ativo  de  transmissor.  Compartilha  as  suas
experiências. Dá e o aluno recebe. O aluno aplicado capta a estrutura de fatos ou
ideias. Se o aluno não for ágil, o professor o impressiona com os fatos, incute nele
as ideias, ou inculca o bom gosto e o gosto de aprender.”
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Essa forma de aquisição do conhecimento através do ambiente no qual o aluno está inserido

já discutimos na seção anterior, trata-se do aluno utilizar o domínio de determinado conteúdo na

resolução de problemas práticos que nada mais são do que as habilidades a serem desenvolvidas

pelo  educando,  logo,  na  temática  do  ensino  da  dinâmica  através  dos  acidentes  de  trânsito  o

professor  está  tentando  impressionar  o  aluno  com  fatos  cotidianos,  inculcando  no  educando

situações  concretas  do  seu  dia  a  dia,  é  claro  que  sempre  haverá  uma minoria  que  não vai  se

interessar no assunto, no entanto, a temática certamente irá inculcar um número maior de educandos

do que se o assunto fosse apresentado de forma desvinculada do cotidiano, dessa forma o docente

fará o seu papel de facilitador, incentivando no aluno o gosto de aprender. 

A última  metáfora  idealizada  por  Skinner  diz  respeito  a  Construção,  esta  que  dirá  ao

professor o que fazer e permitirá ao docente verificar o que já foi feito. O aluno que se desenvolve e

amadurece o seu comportamento se torna cada vez mais complexo à medida que entra em contato

com o ambiente no qual está inserido. Segundo Skinner  [30] “Neste sentido se diz que o professor

informa o aluno, querendo dizer que seu comportamento ganha forma ou molde. Ensinar é edificar

no sentido de construir.” Como podemos verificar, a construção do conhecimento ocorre com o

professor fazendo a intermediação entre aquilo que se espera que o aluno aprenda, que seriam as

competências, no entanto, a construção desse conhecimento deve levar em consideração elementos

presentes  no  cotidiano  do  aluno,  existe  uma  ponte  entre  competências  (dominar  conceitos)  e

habilidades (aplicar competências em situações-problema) que deve ser construída pelo professor. 

O aprendizado, segundo Skinner, é dividido em três teorias, que levam em consideração as

contingências  de  reforço  sob as  quais  o  comportamento  muda.  A primeira  delas  é  o  Aprender

fazendo,  que significa que o aluno não absorve passivamente o conhecimento do mundo que o

cerca,  mas  que  deve  desempenhar  um  papel  ativo,  sendo  que,  este  papel  não  se  restringe

simplesmente em falar, mas também agir eficazmente, tanto no plano verbal como no não verbal.

Essa teoria é comparada por Skinner como uma roda que passa em um terreno duro [31]:

“A  roda  que  passa  em  um  terreno  duro  não  deixa  traço,  mas  se  passar
frequentemente  deixa  um  trilho  ou  rota,  e  é  neste  sentido  que  os  estudantes
aprendem repetindo  as  mesmas  passagens  de  cor.  O  professor  leva  o  aluno  a
exercitar ou praticar, de modo que seus hábitos, como seus músculos, se fortaleçam
com o  uso.  Mas  o  importante  é  o  que  acontece  frequentemente,  não  a  mera
frequência.”

 

Aprendemos por experiência é a segunda teoria para o aprendizado segundo Skinner, nesse

viés o estudante precisa aprender a respeito do mundo em que vive e deve ser posto em contato com
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ele, sendo que, o professor deve fornecer ao aluno essas experiências. Combinando a experiência

com fazer,  chegamos  a  uma  formulação  com duas  variáveis,  na  qual  “experiência”  representa

estímulos ou inputs e “fazer” representa respostas ou outputs.

A última teoria afirma que Aprendemos por ensaio e erro, que leva em consideração certos

estímulos que ficam em uma relação temporal diferente com o comportamento. Estes estímulos

compõe um outro tipo de experiência, cujo significado é, muitas vezes, expresso quando se diz que

aprendemos por ensaio e erro, onde a resposta esperada a um estímulo pode ser condicionada a uma

recompensa ou punição.

Estas três teorias representam as três partes essenciais de qualquer conjunto de contingências

de reforço, pois a utilização de um software educacional no aprendizado da dinâmica dos acidentes

de  trânsito  permitirá  que  o  aluno aprenda na  própria  interface  do programa,  fazendo inúmeras

situações-problema de acidentes que fazem parte da sua experiência cotidiana, com a vantagem de

verificarem imediatamente se cometeram erros.

Atualmente na educação muito se trabalhar com projetos em sala de aula, onde o aluno

desenvolve  uma  temática  que  seja  interdisciplinar,  voltada  a  um  maior  número  possível  de

disciplinas,  o  que  obviamente  parece  ser  uma  boa  proposta,  no  entanto,  para  alunos  que  não

estudam em regime integral, não haverá tempo suficiente para o professor trabalhar os projetos e

conseguir  desenvolver  a  parte  conceitual  de sua disciplina,  que servirá  de base para os  alunos

desenvolverem as suas competências e habilidades. Dessa forma, é preciso resgatar a importância

da prática de resolução de problemas em sala de aula, pois já vimos que segundo Skinner o aluno só

aprende praticando. 

O processo de ensino-aprendizagem em sala de aula deve resgatar a importância da prática

por parte do aluno, não estamos falando de uma prática vaga e mecanicista mas uma prática voltada

ao cotidiano do aluno e as suas experiências pessoais, como preceitua Skinner. Consideremos, por

exemplo, o ensino de aritmética nos primeiros anos de uma criança, conforme Skinner [32]:

“Quando é que uma operação numérica é reforçada como certa? Eventualmente, o
próprio aluno será capaz de verificar a correção de suas respostas e, é claro, obter
uma espécie de reforço automático, mas bem no começo o reforço que advém de
estar  certo  só  pode  ser  conferido  pela  professora.  As  contingências  que  ela
proporciona estão longe de serem ótimas. Pode ser facilmente demonstrado que um
comportamento mediador explícito tenha sido estabelecido, o lapso de apenas uns
poucos segundos entre  a  resposta  e  o  reforço destrói  quase todo o efeito.  Não
obstante, na sala de aula típica, usualmente deixam-se passar longos períodos de
tempo entre uma e outra. Por exemplo, enquanto a classe trabalha com problemas
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do caderno, a professora passeia por entre as carteiras, parando aqui e acolá para
dizer  se  uma  resposta  está  certa  ou  errada.  Muitos  minutos  se  passam entre  a
resposta  da  criança  e  o  reforço  da  professora.  Em muitos  casos,  por  exemplo,
quando a professora leva as lições para corrigir e casa, podem passar 24 horas. O
surpreendente que este sistema possa dar algum resultado.”

 

Conforme o texto, podemos verificar que para Skinner o lapso temporal entre a resposta do

aluno e o reforço do professor deve ser o mais breve possível, no entanto, sabemos que no nosso

país as salas de aulas estão superlotadas, e não tem como o professor reforçar a resposta de todos os

alunos da turma em apenas uma ou duas aulas. 

Além do problema do professor não conseguir reforçar com eficiência a resposta dos seus

alunos há um segundo problema, relacionado a uma falta de programação bem feita que percorra

uma série de aproximações sucessivas na direção do comportamento final desejado. Isso ocorre

muito  no  ensino  de  Matemática  e  Física,  pois  na  maioria  das  vezes  as  situações  problemas

envolvem uma série de contingências anteriores que servirão de base para a resolução do problema,

que podem ser técnicas de resolução de equações algébricas ou operações aritméticas que o aluno

não consegue mais resolver, pois não continuou praticando, e não possui mais essa competência

necessária para a resolução do problema.

Segundo Skinner  [27] talvez a mais séria crítica à sala de aula comum seja apontar a pouca

frequência de reforço. Uma vez que o aluno depende da professora para saber se está certo, e como

muitos alunos em geral dependerem da mesma professora, o número total de contingências que

podem ser ordenadas durante, digamos, os quatro primeiros anos, é da ordem de só alguns milhares.

Entretanto, mesmo uma estimativa aproximada indica que o comportamento matemático eficiente

neste nível requer pelo menos algo em torno de 25.000 contingências. Deve-se admitir que, mesmo

no caso do aluno mais brilhante, uma dada contingência deve ser arranjada várias vezes, de modo

que o comportamento esteja bem ao alcance. As respostas a serem estabelecidas não são os vários

itens nas tabuadas de adição, subtração, multiplicação e divisão;é preciso também considerar as

formas alternativas, nas quais cada item pode ser proposto. A aprendizagem deste material deve-se

somar  centenas  de  respostas  tais  como  as  relativas  à  fatoração,  identificação  de  primos,

memorização de séries, artifícios de cálculo, e construção e uso de representações geométricas ou

formas numéricas. Além e acima de tudo isso, o repertório matemático global deve ser posto sob

controle de uma variedade considerável de problemas concretos. Talvez 50.000 contingências seja

uma estimativa mais conservadora. Nesta perspectiva, as tarefas diárias de aritmética deixam muito

a desejar.
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Conforme podemos  verificar  das  ideias  centrais  acerca da importância  da  frequência do

reforço,  as  séries  iniciais  são  fundamentais  para  que  os  alunos  adquiram  as  contingências

necessárias  para  prosseguírem com os  seus  estudos  em um nível  cada  vez  mais  avançado.  As

crianças de hoje não aprendem aritmética nas séries iniciais do ensino infantil, o que se espera é que

no  final  do  5º  ano  do  ensino  fundamental  o  aluno  domine  as  quatro  operações  básicas  de

matemática, o que geralmente não ocorre. Essa deficiência em aritmética, se não for sanada a tempo

no aluno, causará sensação de incapacidade de aprender assuntos mais avançados em matemática,

conforme podemos verificar por Skinner [33]:

“A maioria dos alunos procura cobertura na alegação de que não estão preparados
para  a  aritmética  de um determinado nível  ou,  eventualmente,  de  que não têm
‘cabeça’ para matemática. Os professores e os pais, na defensiva, prontamente se
apropriam destas explicações. Poucos alunos chegam a alcançar o estágio no qual
os reforços advém automaticamente das consequências naturais do comportamento
matemático.  Ao contrário,  os algarismos e símbolos da matemática tornaram-se
estímulos tipicamente emocionais. Espiar uma coluna de números, para não falar
de símbolos algébricos ou do sinal da integral, provoca, com toda a probabilidade,
não  o  comportamento  matemático,  mas  reações  de  ansiedade,  de  culpa  ou  de
medo.”

No ensino de física a situação torna-se ainda mais complexa, pois além da competência de

dominar  conceitos  relacionados  à  Física  para  resolução de  uma situação-problema,  o  estudante

também deve dominar conceitos da linguagem matemática (aritmética, álgebra, cálculo, etc). Para

Skinner o domínio da técnica é fundamental, pois fala-se muito da importância de determinado

conceito que encontra-se inserido no cotidiano do aluno, com uma série de aplicações práticas, no

entanto, as técnicas para resolução desses problemas estão sendo pouco trabalhadas em sala de aula.

Conforme Skinner [33]:

“Eventualmente a fraqueza da técnica emerge no disfarce de uma reformulação dos
objetivos da educação. Habilidades, como escrever certo ou calcular rápido, são
minimizadas em favor de proposições vagas: educar para a democracia, educar a
criança como um todo, educar para a vida, e assim por diante. E o assunto fica
encerrado, pois, infelizmente, essas filosofias não sugerem, por sua vez, melhorias
nas  técnicas.  Oferecem pouca ou nenhuma ajuda no planejamento de melhores
práticas nas classes.” 

De  acordo  com  Skinner,  para  que  ocorra  de  fato  uma  aprendizagem  significativa  é

necessário  uma  atenção  especial  à  técnica.  O  problema  técnico  de  fornecer  os  recursos

instrumentais  necessários  não  é  particularmente  difícil.  Há  muitas  maneiras  pelas  quais  as
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contingências necessárias podem ser arranjadas. Um aparelho pouco dispendioso e que resolve a

maioria dos problemas foi construído em meados da década de 50,  e foi chamada Máquina de

Ensinar na Fig (3.13).

 

 

 

Uma das caraterísticas importantes do aparelho é o reforço imediato da resposta correta. A

simples operação da máquina deverá provavelmente ser suficientemente reforçadora para manter o

aluno médio ocupado por um período razoável todos os dias, conforme Skinner [34]:

 “A professora poderá facilmente supervisionar toda uma classe trabalhando com
estes  aparelhos  ao  mesmo  tempo  e,  no  entanto,  cada  criança  progride  no  seu
próprio ritmo, completando tanto problemas quantos lhe for possível durante a hora
de aula. Se a criança tiver de, por qualquer razão, abandonar a sala, pode ao voltar,
continuar  de onde parou.  A criança bem dotada progredirá  rapidamente,  mas  é
possível evitar que se adiante muito, dispensando-a de aritmética por algum tempo
ou  lhe  dando  séries  de  problemas  especiais,  que  a  familiarizem  com  outras
possibilidades interessantes da matemática.”

Certamente, a professora tem uma tarefa mais importante do que a de dizer certo ou errado.

As modificações propostas devem libertá-la para o exercício cabal daquela tarefa. 

A máquina de ensinar proposta por Skinner nos dias atuais nada mais é do que a utilização

de computadores no ensino de matemática e ciências, pois não própria tela do computador o aluno

pode  interagir  com  um  determinado  software,  realizando  simulações  ou  modelagens

computacionais. 
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Figura 3.13: Máquina de ensinar

Créditos: A Tecnologia do Ensino [27]



No capítulo subsequente é apresentada uma proposta de metodologia com a utilização do

software que permite ao professor realizar uma avaliação diagnóstica com uma determinada turma

para verificar se os estudantes dominam os conceitos físicos e a linguagem matemática necessária

para resolução de situações-problema em acidentes de trânsito, uma forma de Máquina de Ensinar

revisitada,  onde sua  principal  função seria  verificar  se  a  deficiência  do  aluno  na  resolução  de

problemas está em dominar a linguagem matemática ou interpretar o enunciado da questão.
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CAPÍTULO 4

IMPLEMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Neste capítulo,  descreve-se a metodologia empregada na aplicação de uma proposta que

utiliza o software SCTA 1.0 como ferramenta de avaliação diagnóstica em uma turma do terceiro

ano do ensino médio.

4.1 METODOLOGIA 

Este trabalho foi aplicado em uma escola pública de Marabá, Escola Estadual de Ensino

Fundamental e Médio Anísio Teixeira, bairro Cidade Nova, no município de Marabá. A referida

escola possui um laboratório de informática, com vinte computadores em pleno funcionamento e

equipados com sistema operacional Linux. As atividades foram realizadas na turma do 3º ano 04, no

período da manhã, com um total de 12 (doze) alunos.

A plicação desta proposta teve uma duração de duas semanas, com um total de oito aulas, de

16 a 24 de Maio de 2016, de acordo com a tabela 4.1, que apresenta o cronograma da realização de

atividades.

No primeiro encontro com a turma, realizado em 16/05/2016, foram utilizadas duas aulas de

45 minutos cada, onde se apresentou alguns conceitos físicos fundamentais para o desenvolvimento

da dinâmica dos acidentes de trânsito, o foco principal foram as seis situações problemas elencadas

na seção 3.1, onde os conceitos de cinemática, leis de Newton e conservação da energia mecânica

foram explanados de uma forma em que o aluno pudesse perceber a importância desses conceitos

no desenvolvimento da temática do assunto. Neste primeiro encontro a intervenção fora puramente

conceitual, sem a utilização do ferramental matemático, sem a dedução de equações ou cálculos de

velocidade a partir de dados existentes, pois a intenção desse primeiro encontra era que o aluno

fizesse uma associação entre medidas e dados que devem ser encontrados para a estimativa de

cálculos de velocidade em acidentes de trânsito.
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Data 16/05/2016 17/05/2016 23/05/2016 24/05/2016

Aulas 02 (duas) aulas 02 (duas) aulas 02 (duas) aulas 02 (duas) aulas

Atividades
realizadas

Aula expositiva
com a utilização de
data-show e quadro

magnético, onde
foram apresentados

conceitos físicos
importantes para o

desenvolvimento da
dinâmica dos
acidentes de

trânsito

Apresentação do
sotware SCTA 1.0,

onde foram
ensinados conceitos
básicos referentes à

sua utilização na
resolução de

situações-problema
referente aos seis

casos de
determinação de

velocidade
elencados na seção

3.1

Realização de uma
avaliação contendo

dez questões
referentes a
cálculos de

velocidade em
acidentes de

trânsito (anexo).
Neste primeiro

momento os alunos
fizeram uso do
software para a
resolução dos

problemas

Realização da
mesma avaliação
realizada em na

aula anterior. Neste
segundo momento
os alunos fizeram

uso apenas das
equações

características de
cada situação de
acidente para o

cálculo da
velocidade

Tabela 4.1: Cronograma das atividades realizadas

No dia posterior ao primeiro encontro, em 17/05/2016, o foco principal das atividades foi

familiarizar os alunos com a utilização do software SCTA 1.0, neste momento eles já haviam sido

apresentados aos conceitos físicos necessários para o entendimento das seis situações de acidentes

de trânsito da seção 3.1. Nesse encontro foram resolvidas algumas situações de acidentes, onde a

ideia principal era fazer com que os alunos percebessem que os dados de entrada no software, que

tratavam-se de medidas feitas pelo perito criminal ou valores tabelados no programa, eram variáveis

nas  equações  correspondentes  ao  cálculo  de  velocidade  do  veículo  em  cada  situação,  foram

resolvidas  dez  questões  no  laboratório  de  informática  da  escola,  relacionadas  ao  cálculo  de

velocidade de veículos, com o auxílio do professor.

No terceiro dia de realização das atividades, em 23/05/2016, os alunos resolveram uma lista

com dez situações-problema em acidentes de trânsito (anexo), de forma individual, sem interação

com os demais colegas. O objetivo dessa avaliação era verificar a habilidade dos alunos em resolver

as situações-problema com a utilização do  software  educacional, nesse processo de avaliação os

alunos deveriam ler o enunciado da questão, decidir qual tela do software utilizar para a resolução

do problema e entrar  com os dados necessários  para a realização do cálculo da velocidade do

veículo. Nesse processo o computador realiza o cálculo com a utilização das variáveis de entrada

fornecidas pelo aluno.

No último encontro para a realização das atividades, em 24/05/2016, os alunos resolveram a

mesma lista do dia anterior, de forma individual, sem interação com os demais colegas, no entanto,

dessa vez, não foi permitido a utilização do software  para a resolução dos problemas. O objetivo
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dessa última avaliação era verificar a habilidade dos alunos em resolver situações-problema com o

cálculo direto das equações correspondentes para cada situação de acidente, elencadas na seção 3.1. 

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos a partir da aplicação das avaliações com

e sem a utilização do software. Também são analisadas algumas questões individualmente com suas

respectivas pontuações.

O  primeiro  gráfico  de  interesse  para  a  análise  dos  resultados  obtidos  na  avaliação  diz

respeito a nota média da turma, com e sem a utilização do software, conforme podemos observar na

figura (4.1).

 

Com a utilização do software a média aritmética da turma teve um valor de 7,0, enquanto que sem a

utilização do  software,  com a  necessidade  dos  alunos  resolverem manualmente  as  equações,  a

média aritmética ficou em torno de 2,8. 

Na próxima figura (4.2), as notas foram divididas em intervalos, o que permite uma análise

mais detalhada da distribuição de frequências da população examinada.

 

A partir  da análise da Fig.(4.2) podemos perceber que existe uma diferença significativa

entre o resultado das duas avaliações. Dos doze estudantes avaliados, 25% acharam-se incapazes de

resolver os problemas com a utilização das equações, situação esta que não foi verificada com a

utilização do software. Partindo para o segundo intervalo examinado, cerca de 41,5% obtiveram um

desempenho considerado insuficiente com a utilização das equações, para este segundo intervalo
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também não houve alunos classificados com o uso do software. No terceiro intervalo, considerado

mediano para a aprendizagem, apenas três alunos foram classificados sem a utilização do software,

enquanto que esse número subiu para oito quando foi utilizado o programa. Finalmente, no último

intervalo  analisado,  apenas  um  aluno  obteve  uma  nota  dentro  deste  intervalo  resolvendo

manualmente as  equações,  enquanto  que com a  utilização do  software  esse  número subiu para

quatro.

Dessa forma, podemos concluir que o aluno desta turma analisada, na maioria das vezes,

consegue compreender o enunciado da questão, no entanto, no momento de passar da compreensão

conceitual do problema para o domínio matemático, com a utilização das equações corretas e as

regras de álgebra, aritmética e trigonometria, o aluno não sabe o que fazer, alegando na maioria das

vezes que “o professor não resolveu nenhum problema igual”, e que, portanto, não têm condições

de resolver essa questão. 

    

Para uma análise mais detalhadas dos dados, vamos examinar o gráfico que apresenta o

número de acertos por questão, com e sem o uso do software, conforme podemos observar na Fig.

(4.3). Como podemos observar na Fig.(4.3) a pontuação obtida pelos alunos com a utilização do

software  foi  menor  apenas  na  Q5  (anexo),  pois  no  momento  da  utilização  do  programa era

necessário  considerar  o  ângulo  de  declive  negativo,  onde  apenas  um  aluno  compreendeu  a

necessidade dessa consideração trigonométrica, que foi devidamente explicada na aula expositiva

do dia 17 de Maio.
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Para critérios de pontuação, com a utilização do software não foi utilizado meio termo, ou o

aluno acertava a questão (1,0 pt) ou errava (0,0 pt). Para a resolução da avaliação com a utilização

das equações a nota foi discretizada em 0,5 pt, ou seja, o aluno poderia acertar a questão totalmente

(1,0 pt), parcialmente (0,5 pt) ou errar totalmente (0,0 pt). Esse erros foram divididos em três tipos,

erros em domínio do rigor matemático (aritmética, álgebra, trigonometria, etc), erros em unidades

de medida e erro por incapacidade, onde verificou-se que o aluno não tinha nenhuma noção do que

estava tentando resolver. O gráfico para esses três tipos de erro é apresentado na Fig.(4.4)

 

No total foram 101 erros, das 110 resoluções examinadas, desse montante aproximadamente

64,35% dos alunos não foram capazes sequer de identificar a equação correspondente a situação-

problema para  o  cálculo  da  velocidade  do  veículo.  O percentual  daqueles  que  identificaram a

equação correspondente ao fenômeno, substituíram corretamente os dados, no entanto, cometeram

algum tipo de erro no domínio da linguagem matemática ao longo do desenvolvimento do cálculo
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foi de cerca de 34,65%. Apenas uma resolução verificou-se um erro relacionado a conversão de

unidades, o que equivale a cerca de 0,99% do total de erros. 

No capítulo 5 são apresentadas as considerações finais, com algumas sugestões de outras

formas de utilização do software no processo de ensino-aprendizagem. 
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CAPÍTULO 5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De um modo geral, o ensino de Física no Brasil enfrenta sérios problemas, não só problemas

de  estrutura  física  das  escolas,  mas  também  relacionados  ao  desinteresse  dos  alunos,  esse

desinteresse  muitas  vezes  esta  ligado  a  apresentação  dos  conteúdos  programáticos  de  forma

descontextualizada da realidade dos discentes. Dessa forma, as tecnologias de ensino relacionadas a

softwares  aplicados  ao  ensino  de  Física  devem apresentar  duas  características,  primeiro,  servir

como ferramenta para acelerar o processo de ensino e aprendizagem, pois através desses softwares

o aluno realiza as suas tarefas de forma autônoma, no seu ritmo, sem a necessidade da presença do

professor. Além dessa primeira característica, um segundo ponto importante que o programa deve

apresentar é estar contextualizado com a realidade do aluno. 

Levando  em  consideração  essa  problemática  explanada  no  parágrafo  anterior,  foi

desenvolvido  pelo  autor  desse  trabalho  o  software  SCTA 1.0  (Speed  Calculations  for  Traffic

Accidents). O software apresenta seis situações de cálculo de velocidades em acidentes de trânsito,

no entanto, o programador pode acrescentar quantas mais forem necessárias, para isso é preciso

encontrar a equação cuja solução forneça a velocidade para a situação de interesse, implementando-

a posteriormente na rotina de programação do  software.  O programa pode ser utilizado com um

duplo propósito, auxiliar peritos criminais na investigação de acidentes de trânsito e servir como

uma  ferramenta  educacional  para  professores  que  desejem inserir  a  temática  dos  acidentes  de

trânsito em suas aulas. 

Como uma implementação  de  proposta  para  aplicação  do  software  em sala  de  aula  foi

realizada uma avaliação onde os alunos resolveram um questionário com dez situações-problema

em acidentes de trânsito. Os resultados apontaram que sem a utilização do software a nota média da

turma caiu  de 7,0 para 2,8,  o  que  mostra  que a  dificuldade dos  alunos não está  relacionada a

interpretação  conceitual  do  problema,  mas  está  ligada  a  incapacidade  de  resolver  as  equações

características de cada situação-problema, o que mostra que os alunos não possuem as competências

relacionadas ao “ferramental” matemático necessário para a resolver as questões.

Essa problemática dos alunos não possuírem as competências necessárias para resolução dos

problemas  esta  relacionado  ao  domínio  da  linguagem  matemática  (aritmética,  álgebra,

trigonometria, etc). Para o domínio dessas competências faz se necessário a prática constatante de
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resolução de problemas, somente com essa prática o aluno conseguirá o número de contingências

necessárias para aprender efetivamente um determinado assunto, é o chamado  Aprender fazendo,

que foi enfatizado na seção  3.4.

No  contexto  deste  trabalho  a  implementação  da  proposta  foi  feita  em  uma  avaliação

diagnóstica,  para  saber  se  a  deficiência  de  aprendizagem dos  educandos  estava  relacionada  a

interpretação conceitual do problema ou domínio de métodos matemáticos já vistos pelos alunos em

séries anteriores. No entanto, o software também pode ser utilizado como uma máquina de ensinar

de Skinner propriamente dita, onde o aluno poderia resolver uma série de problemas e verificar no

próprio programa se teve êxito na resolução, aumentando dessa forma o número de contingências

necessárias para a aprendizagem.

A seção 3.1, relacionada ao desenvolvimento das equações características de cada situação

de acidente, pode muito bem ser discutida com os alunos em sala de aula, onde o professor pode

partir  dos princípios  físicos  necessários à  obtenção da solução analítica dessas equações,  nessa

abordagem  o  professor  poderia  avaliar  as  competências  relacionados  aos  princípios  físicos

envolvidos  nos  acidentes,  além  de  verificar  se  os  alunos  dominam  o  “ferramental”  algébrico

necessário para o desenvolvimento dos cálculos.  

O leitor interessado pode baixar o software no site wpgurgel.wix.com/scta10, a intenção do

autor é ampliar o número de situações de acidente no aplicativo, a próxima versão, que já está sendo

criada, vai englobar situações de acidentes de trânsito levando em consideração a conservação da

quantidade  de movimento  em colisões  frontais,  oblíquas,  traseiras  e  perpendiculares.  Espera-se

assim, contribuir para melhorar o ensino de Física e difundir o uso de novas tecnologias, tanto nas

escolas da rede pública quanto as da rede privada.   
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APÊNDICE A

Lista das questões resolvidas em sala durante a intervenção com os alunos.

1) Veículo V1, se deslocando em rodovia, por motivos que não se pode precisar, sofre leve derivação

para a direita passando a percorrer trecho de 8 metros em contato com meio-fio (concreto) da direita da

via, a seguir percorre trecho de 25,5 metros na superfície asfáltica em processo de frenagem e derivação

para a esquerda da via, quando então, sai da pista percorrendo 13,4 metros sobre superfície plana de

terra solta, com danos de natureza leve. Considerando que o veículo tinha m1= 1200 Kg e considerando

o coeficiente de atrito k=0,7 para o concreto, k=0,8 para a frenagem no asfalto e k=0,5 para a terra solta.

Determine a velocidade do veículo V1.

2) Veículo V1 de massa m1 = 950 Kg, percorre trecho de 15,2 metros em processo de frenagem, quando

ao final atinge objeto fixo de concreto instalado na pista. Os danos decorrentes da colisão são estimados

como sendo da ordem de 45 km/h. Sabendo-se que o acidente ocorreu em via não pavimentada em

trecho de terra dura. Adote o coeficiente de atrito k=0,65. Determine a velocidade inicial de V1.

3) Um veículo V1, percorre via em aclive com velocidade inicial desconhecida, passa a se deslocar em

processo de frenagem por trecho de 24,5 metros até parar. Sabendo que o coeficiente de atrito admitido

é k=0,6 e que a declividade da pista é de 12º, determine a velocidade inicial do veículo V1.

4) Veículo V1, se deslocado em pista plana, se aproxima de trecho de obras, onde é lançado para fora da

pista em depressão de 12 metros de altura em relação ao eixo da pista, atingindo o solo a 16,4 metros à

frente do ponto de onde se soltou da pista,  medida essa feita  na horizontal.  Antes de se precipitar,

localizou-se frenagem de 5,5 metros. Determine a velocidade com que o veículo se desprendeu da pista.

5) Veículo V1 de massa m1= 950 kg, se deslocando em via pública, quando percorria trecho de declive

acentuado se aproxima de trecho em curva, quando é lançado para fora da pista em depressão de 4

metros de altura em relação ao bordo da pista, atingindo o solo a 10,5 metros do ponto de onde se soltou

da pista, medida essa feita na horizontal. A inclinação do declive da pista era de aproximadamente 12º,

conforme medição feita por inclinômetro perfeitamente calibrado. Considerando que não observou-se

marcas de frenagem antes do escape do referido veículo, determine a velocidade com que o veículo se

desprendeu da pista.
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6) Uma motocicleta modelo 125 cc colide com um veículo. O condutor da motocicleta é lançado 16

metros à frente do sítio de colisão, evidenciado por marcas de sangue na pista em forma de arrasto. O

perito do local efetuou a medida da altura da motocicleta e estimou a altura do piso até a cintura do

condutor em 95 cm. Determine a velocidade da motocicleta.

7) Um veículo de massa m = 1500 kg, percorre uma pista em curva plana, considerando o coeficiente de

atrito entre os pneus do veículo e o asfalto 0,6, determine a máxima velocidade com que o veículo pode

percorrer a curva sem derrapar. Sabendo que no local os dados da curva medidos pelo perito foram de D

= 50 m e d = 10 m.

8) Um veículo, com massa de 1200 Kg, percorre uma curva com superelevação de 8º. O coeficiente de

atrito para a derrapagem entre os pneus do carro e o asfalto é 0,4, determine a máxima velocidade com

que o veículo pode percorrer a curva sem derrapar. Sabendo que no local os dados da curva medidos

pelo perito foram de D = 80 m e d = 20 m.

9) Um veículo V1, percorre via em declive com velocidade inicial desconhecida, passa a se deslocar em

processo de frenagem por trecho de 24,5 m, até parar. Sabendo que o coeficiente de atrito admitido é 0,6

e que a declividade da pista é de 12º, determine a velocidade inicial do veículo.

10) Um veículo automóvel com massa de 950 kg, atinge um pedestre que no momento da colisão atinge

o para-brisa do veículo atropelador, passando por sobre o veículo a seguir, evidenciado por marcas de

alimpadura sobre o teto. A medida de quebramento do para-brisa tem área aproximada de 1925 cm 2 e

um afundamento médio de 3 cm. Após verificação com o fabricante, constatou-se que a resistência à

compressão para o vidro em questão era de 2400 N/cm2. Determine a velocidade do veículo colidente.
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APÊNDICE B

Este  apêndice  apresenta  um  roteiro  simplificado  de  utilização  do  software SCTA 1.0,

desenvolvido  e  disponibilizado  para  professores  e  alunos  que  queiram  utilizar  o  programa,  o

apêndice é dividido em três partes, na primeira é ensinado como encontrar o software na internet e

baixá-lo, na segunda parte o leitor verificar de forma sumária os procedimentos para utilização do

software  em  cada  situação  de  acidente  de  trânsito,  finalmente,  na  terceira  e  última  parte,  é

apresentada uma tela do software com o código fonte desenvolvido pelo autor, onde cada linha de

código é devidamente comentada. Essa terceira parte é voltada a professores que têm interesse em

desenvolvimento  de  softwares  com  a  utilização  do  programa  Lazarus  Free  Pascal.  Nas  duas

primeiras  partes  a  ênfase  do  roteiro  para  a  utilização  do  software  se  dá  através  de  vídeos

explicativos  que  podem  ser  acessados  através  do  youtube,  com  os  devidos  links  de  acesso

disponíveis neste apêndice.    

Baixando o software

O software desenvolvido pelo autor fica devidamente disponibilizado na internet através do

site  http://wpgurgel.wix.com/scta10, a tela inicial do endereço eletrônico é apresentada na figura

abaixo:
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Figura 1 

http://wpgurgel.wix.com/scta10


Na tela inicial é possível verificar um botão de download, ao clicar nesse botão o usuário é

direcionado à página de download do 4shared. Aos usuários que estão tendo dificuldades em baixar

o programa existe  um vídeo tutorial  de ajuda  no youtube  https://youtu.be/D71oC1o6Rm4, esse

vídeo também pode ser acessado através do botão vídeo na página inicial.

Utilizando o software

Nesta segunda parte vamos apresentar um tutorial de utilização do software, após baixado o

programa não precisa ser instalado no computador, pois é um arquivo do tipo executável  (.exc),

sendo necessário apenas um duplo click no ícone para abrir a tela inicial, que é apresentada abaixo:

 

Na  tela  inicial  do  software  podemos  observar  sete  opções  de  telas  para  cálculo  de

velocidades, no entanto, apenas as seis primeiras estão disponíveis para o usuário. A utilização do

software pode ser consultada diretamente no site, onde na página inicial (ver figura 1) observamos o

botão artigo,  que dá acesso um artigo publicado na Revista Brasileira do Ensino de Física que

apresenta o aplicativo em detalhes. Além desse link de ajuda o usuário também pode acessar a aba

vídeos de ajuda, localizada no topo da página inicial ( ver figura 1), a tela do website para essa aba é

apresentada abaixo
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Figura 2

https://youtu.be/D71oC1o6Rm4


Nesta aba (figura 3) podemos acessar vídeos de ajuda para os seis casos apresentados no

software, basta clicarmos nos respectivos botões para cada situação, conforme os links abaixo:

I.  Cálculo  de  velocidade  trecho  em  linha  reta  https://www.youtube.com/watch?

v=iAUG9enFDMM;

II. Cálculo de velocidade em mais de um trecho em linha reta https://www.youtube.com/watch?

v=24fsxMTfmHA;

III. Cálculo  de  velocidade  nos  atropelamentos  –  através  dos  danos  no  veículo

https://www.youtube.com/watch?v=z0wunOP0zpc;

IV. Cálculo de velocidade em curvas https://www.youtube.com/watch?v=BEY9lisLKLE;

V. Cálculo de velocidades em lançamentos https://www.youtube.com/watch?v=CSUbiPmRciI;

VI. Cálculo  da  velocidade  de  danos  na  motocicleta  https://www.youtube.com/watch?

v=vJgJIEP3B2c.

A intenção deste apêndice é servir de forma sumária para uma consulta de utilização do

software,  por isso preferiu-se utilizar vídeos de apresentação tutorial. Para o leitor que deseja se

aprofundar recomendamos a leitura completa do artigo de ajuda no site.

Código fonte para o evento onclick do botão calcular 

Essa  última parte  do  apêndice  é  voltada  para  professores  interessados  na  linguagem de

programação Lazarus Free Pascal que tenham um certo conhecimento em programação, nas figuras

4 e 5 é mostrada uma tela do código fonte com os devidos comentários em cada linha, as rotinas
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Figura 3

https://www.youtube.com/watch?v=vJgJIEP3B2c
https://www.youtube.com/watch?v=vJgJIEP3B2c
https://www.youtube.com/watch?v=CSUbiPmRciI
https://www.youtube.com/watch?v=BEY9lisLKLE
https://www.youtube.com/watch?v=z0wunOP0zpc
https://www.youtube.com/watch?v=24fsxMTfmHA
https://www.youtube.com/watch?v=24fsxMTfmHA
https://www.youtube.com/watch?v=iAUG9enFDMM
https://www.youtube.com/watch?v=iAUG9enFDMM


para  o  cálculo  das  velocidades  segue o  mesmo padrão  em todos  os  casos,  mudando  apenas  a

equação característica para o cálculo da velocidade, conforme podemos verificar na figura 4.
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Figura 4

Figura 5


